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 .1السلطة تسلمت رسمياً جميع معابر غزة والحكومة تلغي جباية أي رسوم غير قانونية

ذكرت األيام ،رام هللا ،201/11/2 ،من غزة ،أن السلطة الفلسطينية ،تسلمت معابر قطاع غزة الثالثة
بصورة رسمية ،أمس ،بحضور ومشاركة مصرية.
وأكد نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود ،أن السلطة تسلمت كل معابر قطاع غزة ،بدءا بمعبر

رفح ،ثم معبري بيت حانون "ايريز" وكرم أبو سالم.

وبدأت المراسم بتسلم معبر رفح ،بعد إخالئه من الموظفين التابعين لحكومة "حماس" في غزة ،وعودة

الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم.

وشارك في عملية تسليم معبر رفح البري نظمي مهنا ممثال عن السلطة الفلسطينية ،ووفد من

المخابرات العامة المصرية ،وكذلك وفود فصائلية ،بوجود اإلدارة السابقة للمعبر ،وجزء من اإلدارة

الجديدة ،حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني ،وكذلك النشيد الوطني المصري تزامنا مع بدء مراسم

التسليم .حيث رفعت أعالم فلسطينية ومصرية وصور للرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي.

من جهته ،أكد مفيد الحساينة وزير األشغال العامة واإلسكان ،خالل مؤتمر صحافي رافق عملية
تسلم الحكومة والسلطة الفلسطينية لمعبر رفح ،إنه جرى استالم المعبر ،وأن الحكومة قررت وقف

كافة الرسوم والجبايات التي كان ساريا العمل بها سابقا.

وقال الحساينة ،إن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا "سيزور قطاع غزة خالل أيام" ،مضيفا" ،سنذهب

إلى المصالحة رغم كل التحديات والعقبات" .وأشاد الحساينة بالدور المصري في إتمام عملية

المصالحة ،واإلشراف على تسلم المعبر.

ووقع مهنا وممثل "حماس" غازي حمد وثيقة تنص على نقل مسؤولية اإلشراف على المعابر إلى

السلطة الفلسطينية .وتم تفكيك منشآت لحركة حماس عند أحد المعابر بإشراف مسؤولين من حركتي
فتح وحماس .وتسلم رشيد البوجي ،اإلدارة المالية واإلدارية للمعبر ،دون تعيين مدير جديد بعد.

وبعد تسلم السلطة إدارة معبر بيت حانون "ايريز" ،تم إلغاء نقطة " ،"4-4المخصصة للتفتيش

والتحقق من هويات المسافرين من قبل األجهزة األمنية في غزة ،واالقتصار على وجود نقطة واحدة
فقط " ،"5-5والتي يتواجد موظفو حكومة الوفاق الوطني فيها.

من جهته ،أكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية ،أن حكومة الوفاق الوطني تؤكد

جاهزيتها الستالم معابر قطاع غزة بشكل شامل وكامل ،بما في ذلك معبر رفح الذي سيتم االستمرار

في توفير كافة االحتياجات المطلوبة لفتحه ،وفق اتفاق المعابر  2005خالل أسبوعين.
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وأضاف الشيخ في تصريح صحافي ،إنه سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما
قبل تاريخ  ،2007-6-14ابتداء من تاريخ  ،2017-11-15وبالتنسيق الكامل مع األشقاء المصريين،

وكافة الجهات ذات الصلة ،مؤكداً مراعاة المستجدات األمنية لجمهورية مصر العربية ،ودولة

فلسطين.

وقال ،إن حكومة الوفاق الوطني ،قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات غير القانونية التي

كانت تجبى ،وكان معموال بها في قطاع غزة.

وأضاف الشيخ ،إن حكومة الوفاق ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون

الفلسطيني.

أما الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان ،فأكد أنه من اآلن فصاعدا ،حكومة

التوافق هي المسؤولة األولى واألخيرة عن معابر القطاع.

كما جرى ،أمس ،عقد اجتماع بين إدارة المعابر في غزة ،ورئيس هيئة المعابر نظمي مهنا بحضور

الوفد األمني المصري ،وضع الترتيبات النهائية لعملية التسليم.

وأضافت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/11/1 ،من غزة ،قال عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام األحمد" إن تسليم معابر قطاع غزة خطوة
هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة ،بحيث تصبح حركة األفراد والبضائع ،تحت مسؤولية حكومة الوفاق

الوطني".

وأضاف األحمد إلذاعة صوت فلسطين الرسمية "إن معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية
المعابر بحيث سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري،

وذلك بسبب أعمال التطوير التي يقوم بها األشقاء في مصر للمعبر ،ليليق بالشعب الفلسطيني،
وجمهورية مصر العربية".

وبين األحمد أن كل األمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر حيث ستتواجد

الشرطة األوروبية وفق التفاق  2005كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر ،وسيتواجد على
طول الحدود مع مصر.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة ،أوضح أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد

الخطوات األخرى الستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام 2011في القاهرة ،حيث سيتم بحث

عديد الملفات ،أبرزها االنتخابات ،ومنظمة التحرير ،وقضية األمن التي هي من أعقد القضايا.
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وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة ،أحمد
حلس ،اليوم األربعاء :إن تسليم معابر قطاع غزة ،لحكومة الوفاق الوطني ،هو البداية الحقيقية لتنفيذ

اتفاق المصالحة الوطنية.

وأضاف حلس في تصريح لـ"وفا" ،أن تسلم المعابر بشكل كامل من قبل الحكومة ،هو مؤشر على

جدية الخطوات وتنفيذ ما تم االتفاق عليه ،ودليل على أن تحقيق المصالحة يسير بشكل جيد.

بدوره ،قال مدير الدائرة اإلعالمية في الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية ،محمد المقادمة :إن

حكومة الوفاق الوطني ،استلمت حاجز بيت حانون "ايرز" ،شمال قطاع غزة ،وبذلك يكون الحاجز

خاضع لسيطرة الحكومة .وأضاف المقادمة لـ"وفا" ،أنه تم إزالة جميع المظاهر السابقة في الجانب
الفلسطيني من الحاجز ،خاصة الحاجز المعروف باسم " ،"4-4وأن جميع العاملين حاليا في الحاجز
هم موظفين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

 .2عباس يجدد مطالبة بريطانيا بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بإصدارها وعد بلفور
لندن  -وكاالت :كرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطالبته لبريطانيا بالقيام "بتصحيح

الخطأ التاريخي" الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني.

وفي مقال نشر في صحيفة "الغارديان" لمناسبة الذكرى المئوية إلصدار وعد بلفور قال عباس ،إن

األحداث التي سببها الوعد "مدمرة وتركت آثا اًر بعيدة المدى على شعبنا".

وقال ،عانينا نحن شعب فلسطين الذين نسعى إلى الحصول على حقنا غير القابل للتصرف في
تقرير المصير من أكبر نكبة عرفها التاريخ المعاصر .ففي العام  1948قامت الميليشيات الصهيونية

بطرد ما يقارب مليون رجل وامرأة وطفل قس اًر من وطنهم وارتكبت مجازر مروعة ودمرت مئات القرى

في هذه العملية .لقد كان عمري  13عاماً حين طردنا قس اًر من صفد .وفيما تحتفل إسرائيل بتأسيس
دولتها ،نحيي نحن الفلسطينيين ذكرى مرور أحلك يوم في تاريخنا.

وأضاف ،لقد آن األوان للحكومة البريطانية القيام بدورها المنوط بها ،فاتخاذ خطوات ملموسة تهدف

إلى إنهاء االحتالل على أساس القانون الدولي والق اررات الدولية ،بما في ذلك قرار مجلس األمن

األخير رقم  ،2334واالعتراف بدولة فلسطين على حدود العام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،من
شأنها أن تدفع نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ،وان رفع الظلم عن أبناء الشعب
الفلسطيني واالنتصاف لحقوقه المشروعة سيساهم بال شك في تحقيق سالم عادل ودائم في الشرق

األوسط  -من أجل الفلسطينيين واإلسرائيليين وباقي دول المنطقة على حد سواء.

األيام ،رام هللا2017/11/2 ،
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 .3الرئاسة في الذكرى المئوية لوعد بلفور :نطالب حكومة بريطانيا باالعتذار واالعتراف بدولة
فلسطين

رام هللا :طالبت الرئاسة الفلسطينية ،اليوم األربعاء ،في الذكرى المئوية لوعد بلفور ،الحكومة
البريطانية باالعتذار العلني للشعب الفلسطيني ،واالعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي :تصادف يوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى المئوية لصدور

وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت الحكومة البريطانية في العام  1917بموجبه يهود العالم وطناً قومياً

شعب آخر هو الشعب الفلسطيني،
لهم في فلسطين ،وهي على علم بأن فلسطين يملكها ويعيش فيها
ٌ
وامعاناً في سياستها االستعمارية ،لم تشر الحكومة البريطانية في هذا الوعد الباطل إلى أصحاب
البالد األصليين والشرعيين بل اعتبرتهم طوائف لها حقوق مدنية ودينية ،ولم تشر إلى حقوقهم

الوطنية والسياسية.

وقال البيان :إن الحكومة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور ،والحكومات البريطانية الالحقة بما فيها
حكومة السيدة تيري از ماي تتحمل المسؤولية األساس عما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة

متعددة األشكال.

وبناء على ذلك فإننا نكرر مطالبة الحكومة البريطانية باالعتذار العلني للشعب الفلسطيني
وتابع:
ً
عن إصدار وعد بلفور ،وتحمل تبعات إصدار هذا الوعد ،وذلك بتعويض الشعب الفلسطيني سياسياً
ومادياً ومعنوياً ،واالعتراف بدولة فلسطين ،والعمل على إنهاء االحتالل عن أرضها ،مثلما رعت

بريطانيا قيام دولة االحتالل ،إسرائيل على ارض فلسطين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .4المالكي يدعو الصين ألخذ زمام المبادرة وتحقيق رؤيتها للسالم في الشرق األوسط

رام هللاَّ :
حث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ،جمهورية الصين الشعبية على أخذ زمام

وحل
المبادرة والعمل على تحقيق رؤيتها للسالم في الشرق األوسط ،مشددا على أن انهاء االحتالل ّ
مدخل للحل وليس العكس.
القضية الفلسطينية
ٌ
ورحب المالكي خالل استقباله مساء اليوم األربعاء ،المبعوث الصيني لعملية السالم في الشرق

األوسط كونغ شياو شينغ ،بمبادرة الرئيس الصيني للسالم الخاص بالشرق األوسط.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/1 ،
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وزرة الخارجية :دعم عربي واسالمي لمقاضاة بريطانيا بشأن وعد بلفور
 .5ا
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن ثمة مساعي فلسطينية مدعومة عربيا لمقاضاة
بريطانيا بسبب وعد بلفور ،الذي منح اليهود حق إقامة دولتهم على األراضي الفلسطينية.

وقال المالكي -في مقابلة مع الجزيرة -إن المساعي الفلسطينية جادة وواقعية ،مشي ار إلى تبني هذه
األفكار من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.

وأضاف أن ثمة ق اررات صدرت عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وحتى القمة العربية

األخيرة في البحر الميت في األردن ،تطالب بريطانيا باالعتذار ،وتدين ما ترتب على وعد بلفور.

وعن األرضية القانونية للمساعي الفلسطينية ،أشار المالكي إلى أن الوعد جاء من قبل من ال يملك

لمن ال يستحق ،موضحا أن بريطانيا التزمت بإعطاء اليهود فلسطين عام  ،1917أي قبل الوصاية
البريطانية على األراضي الفلسطينية.

وتحدث وزير الخارجية الفلسطينية عن قرب التوقيع على اتفاق مع مكتب محاماة في بريطانيا لرفع

القضية ضد الحكومة البريطانية.

أما بشأن تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيري از ماي أمام مجلس العموم حيث أعربت عن افتخارها

بهذا الوعد ،قال المالكي إنها تصريحات منافقة وزائفة وتأكيد على الظلم التاريخي.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/1 ،

 .6المجلس التشريعي يطالب بريطانيا باالعتذار لشعبنا عن وعدها المشؤوم
غزة :طالب المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم خالل جلسة خاصة بمقره بغزة بمناسبة مرور
مائة سنة على وعد "بلفور" بريطانيا لالعتذار عن خطيئتها الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني.

وناقش النواب خالل الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت فيه أي قيمة

قانونية للوعد المذكور.

وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها ،داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذا اًر للشعب

الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد "بلفور" بعد مائة سنة على صدوره،

فلسطين أون الين2017/11/1 ،

" .7اإلعالم" :تفاخر رئيسة وزراء بريطانيا بوعد بلفور ينم عن وقاحة سياسية لم يشهدها التاريخ
ارم هللا :اعتبرت و ازرة اإلعالم وعد بلفور األسود في مئويته األولى ،أكبر جريمة في التاريخ البشري،
وخطيئة سياسية وقانونية وأخالقية ال زال الشعب يدفع ثمنها الباهظ من دمه ولحمه الحي.
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وأكدت الو ازرة أن تفاخر رئيسة وزراء بريطانيا "تيري از ماي" بالوعد ينم عن وقاحة سياسية لم يشهدها
التاريخ ،وامعان في انتهاك حقوق الشعب المشروعة ،واصرار على دعم االحتالل واالستيطان
والعدوان.

ورأت الو ازرة في الوعد وكل إف ارزاته مخالفة قانونية ال تسقط بالتقادم ،يجب أن يساق كل من يروج لها

لمحكمة الجنايات الدولية ،إذ ال يمكن لدولة أن تؤسس دولة أخرى على أرض ال تملكها ،وال يحق

لها التصرف بها تحت أي ذريعة.

وكالة معاً اإلخبارية2017/11/1 ،

 .8واصل أبو يوسف :تصريح "جونسون" إمعان بالجريمة البريطانية ضد شعبنا
رام هللا  /غزة  -عبد الرحمن الطهراوي :اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،واصل أبو
يوسف تص ريح وزير خارجية بريطانيا "بوريس جونسون" حول تأكيد التزام بالده بتنفيذ وعد بلفور
كامال ،بمثابة إمعان بالجريمة البريطانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وقال جونسون في مقال كتبه بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور ،إن "بريطانيا ستقدم كل ما في

وسعها من دعم إلكمال ما لم يكتمل من عناصر وعد بلفور ،الذي خلق دولة عظيمة" ،وفق تعبيره.

وقال أبو يوسف لصحيفة "فلسطين"" :بدل من اعتذار بريطانيا عن جريمتها تأتي اليوم لتأكد أنها

ملتزمة بتنفيذ كل ما جاء بالوعد ،الذي أسس لنكبة عام  1948وتشريد الفلسطينيين ،وفي الوقت ذاته

تخلي مسؤوليتها من األزمات والتداعيات التي ترتبت على إصدار وعد بلفور من ضياع لألرض
وتهجير لألهالي".

فلسطين أون الين2017/11/1 ،

 .9الزعنون يطالب "العموم البريطاني" بالضغط على حكومته لالعتذار لشعبنا واالعتراف بدولة
فلسطين

عمان :طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ،البرلمان البريطاني بشقيه العموم
واللوردات بالضغط على حكومته لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه مأساة شعبنا.

وحضر االجتماع نائب رئيس المجلس الوطني األب قسطنطين قرمش ،وأمين سر المجلس محمد

صبيح ،وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي.

ودعا الزعنون خالل اجتماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في األردن ،اليوم

األربعاء ،في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة عمان ،البرلمانيين البريطانيين لممارسة المزيد من
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الضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن تنظيم االحتفال بمئوية وعد بلفور ،وتقديم االعتذار
لشعبنا ،وتعويضه عن األضرار التي لحقت به منذ مئة عام حتى اليوم ،واإلعالن عن اعترافها بدولة

فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام  1967بعاصمتها القدس الشرقية.

وكشف الزعنون خالل االجتماع أنه أرسل مذكرات قانونية -سياسية لكافة برلمانات العالم
واالتحادات البرلمانية ،شرح فيها ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة ،وجرائم ضد شعبنا ،وحثها

للعمل مع البرلمان البريطاني ،لتصحح حكومة بريطانيا خطيئتها ،والتأكيد أن هذه الجريمة ال تسقط
بالتقادم ولو بعد مرور مئة عام ،ولن تسقط من ذاكرة وتاريخ ووعي شعبنا ،وتتطلب المساءلة

والمالحقة األخالقية والقانونية ،وفقا للقيم والمبادئ والمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة كبرى بحق

شعبنا.

وطالبوا الحكومة البريطانية باإلقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية ،وااللتزام بتقديم االعتذار

للشعب الفلسطيني ،وتعويضه ،واالعت ارف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ،1967
وبفتح ملف الجرائم الدولية التي ارتكبت بحق شعبنا منذ االنتداب البريطاني مرو ار بالمجازر عام

 1948وما بعدها ،فبريطانيا تتحمل كافة النتائج المأساوية واإلجرامية التي ترتبت عن النكبة
الفلسطينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .11توفيق أبو نعيم :األيدي التي حاولت اغتيالي لن تدوم طويالً

غزة :قال قائد قوى األمن الداخلي بغزة توفيق أبو نعيم" :إن األيدي التي حاولت اغتيالي لن تدوم

طويال" .وأضاف " كلما تقدمنا خطوة للخروج من دائرة االنقسام تحدث أشياء من شأنها أن تعيق هذه
ً
الخطوات ،وما خطط به لمحاولة اغتيالي يأتي من هذا الباب".

وتابع أبو نعيم "إن األمن في فلسطين واالستقرار يستهدفه االحتالل فقط وال أحد غير االحتالل

مستفيد من محاولة االغتيال" .وشدد مدير قوى األمن الداخلي على أن من وقف وراء محاولة

االغتيال هو يخدم االحتالل فقط.

وجدد أبو نعيم تأكيده على أن األمن في غزة مستقر والدليل أن هناك العديد من الوفود واألنشطة

التي يرعاها أمن غزة ويحفظ أمنها.
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 .11النائب أبو بكر :على السلطة أن توقف االعتقاالت السياسية
غزة :دعت الن ائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر ،السلطة الفلسطينية لوقف
حمالت االعتقال السياسي في الضفة الغربية ،وانجاز ملف المصالحة ،والعمل على إعطاء مساحة
أكبر من الحريات في الضفة ،كبادرة حسن نية إلتمام اتفاق القاهرة.

جاء هذا في وقت اعتقلت األجهزة األمنية بالضفة مواطنين اثنين بينهم أسير محرر ،وتواصل اعتقال

العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

واتهمت أبو بكر من يعرقل اتفاق المصالحة؛ بالوقوف وراء تطوير مشروع االحتالل وخدمته ،في

ظل تآكل المشروع الوطني الهزيل ،محذرة من خطورة تفويت اتفاق القاهرة كونه آخر المحاوالت لرأب

الصدع الفلسطيني.

ودعت أبو بكر المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة لمراقبة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة ،وبحث سبل

تنفيذها ،مشيرةً أن العالم لن ينظر إلينا باحترام ما دمنا ال نحترم بعضنا البعض ،وأردفت "على
الجميع احترام دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن ،وانهاء مهزلة االنقسام الذي أضرت
بشعبنا".

فلسطين أون الين2017/11/1 ،

ِ
للمسجلين سابقا
 .12لجنة الشؤون المدنية :أولوية السفر عبر معبر رفح ستكون
غزة :كشف صالح الزق رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة ،عن اآللية التي سيجري العمل
بها لسفر المواطنين عبر معبر رفح البري ،حال أُعلِن عن فتحه خالل األيام المقبلة.

المسجلة أسماؤهم ُمسبقًا لدى و ازرة
وقال الزق في تصر ٍ
يح له أن "األولوية ستكون لسفر المواطنين ُ
مؤكدا أنه سيتم االلتزام بتسهيل سفرهم حسب الدور؛ "كونهم مسجلين منذ أشهر
الداخلية في غزة"،
ً

كثيرة ،وهم بحاجة للسفر".

وأشار إلى وجود قرابة  26ألف مواطن مسجل للسفر عبر معبر رفح لدى و ازرة الداخلية بغزة ،الفتًا
إلى أنه سيتم التسجيل للسفر لجميع المواطنين ،بعد انتهاء الكشوفات السابقة.
فلسطين أون الين2017/11/1 ،

 .13اآلغا" :إسرائيل" ال تريد استئناف المفاوضات وسياستها القائمة ترمي إلى تدمير حل الدولتين
غزة :أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،رئيس دائرة شؤون الالجئين زكريا اآلغا ،أن
الحكومة اإلسرائيلية ال تريد استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين ،وسياستها القائمة ترمي
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إلى تدمير حل الدولتين ،من خالل سلسلة من المشاريع االستيطانية ،التي تأخذ أشكاال متعددة في
مدينة القدس ،وغيرها من محافظات الضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس ،ظهر اليوم األربعاء ،في المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا في مدينة غزة تحت عنوان (بلفور  100عام ،القضية الفلسطينية

 ،2017تحديات ومآالت) لمناسبة الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور ،بحضور رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،وممثلي القوى الوطنية ،واإلسالمية.

وتابع :االنحياز األميركي لالحتالل اإلسرائيلي شجع حكومة االحتالل اإلسرائيلي على تدمير حل

الدولتين واالستمرار في سياستها العنصرية واالستيطانية والعدوانية ضد شعبنا.

وأشار إلى أن المسعى األميركي إليجاد حل إقليمي يبدأ بعملية التطبيع بين دولة االحتالل
اإلسرائيلي ودول عربية قبل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي امر مرفوض لدى منظمة التحرير الفلسطينية
وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .14اشتية :األردن شريك في رؤية الحل السياسي والتنسيق في أعلى مستوياته
رام هللا :قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ،إن المملكة األردنية الهاشمية ودولة

فلسطين شركاء في المواقف ،والرؤية المستقبلية للحل السياسي ،من أجل إنهاء االحتالل ،واقامة
الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،وحل عادل لقضية الالجئين.

وشدد اشتية خالل لقاء جمعه بوفد برلماني أردني يرأسه النائب يحيى سعود ،بحضور السفير

األردني خالد شوابكة ،اليوم األربعاء ،على أهمية تعزيز التواصل الفلسطيني -األردني على كافة
المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية.

وأضاف اشتية أنه ال يوجد في إسرائيل شريك للسالم ،والحكومة اإلسرائيلية تمعن في إجراءاتها

االستيطانية وتعمل على قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ،مبينا أن الجانب األميركي حتى اليوم لم

يقدم أي مشاريع أو أفكار سياسية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .15وزارة التنمية االجتماعية :مساعدات نقدية لـ  100أسرة فقيرة بغزة لمدة ستة شهور قريباً

غزة :أعلن وكيل و ازرة التنمية االجتماعية في غزة يوسف إبراهيم ،عن البدء قريبا بصرف مساعدات
نقدية لـ  100أسرة فقيرة في قطاع غزة.
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وقال إبراهيم في تصريح لوكالة "الرأي" اليوم الخميس ،إنه سيتم مساعدات نقدية لـ  100أسرة فقيرة،
بقيمة  210دوالر بشكل شهري ولمدة  6شهور ،مشيرة إلى إمكانية تجديد هذه المساعدات ألكثر من
ستة شهور بشرط توفر الدعم الالزم من قبل الجهة الممولة.

وأوضح أن األسر المستفيدة تم اختيارها من قبل مديريات الو ازرة ،وفق شروط ومعايير واضحة ،منها

أال تكون األسرة مستفيدة من برنامج المساعدات الدورية الذي تستفيد منه آالف األسر الشؤون

االجتماعية.

وفي سياق آخر ،ذكر إبراهيم أن الو ازرة انتهت من تسليم  6منازل في محافظة غزة ،ضمن مشروع

بناء منازل لألسر الفقيرة لـ  100منزل ،حيث تم إنجاز  70منزل ،وتبقى  30سيتم إنجازهم في المرحلة
القادمة.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/2 ،

 .16هنية :قرار المصالحة ال رجعة عنه وخيار المقاومة هو الخيار االستراتيجي لدحر االحتالل

قــال موقــع حركــة حمــاس ،غــزة ،2017/11/1 ،إن رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" إســماعيل
هنية ،شدد على ّأال مستقبل للكيان اإلسرائيلي على أرض فلسطين ،مؤكـداً أن أي صـفقة تنـتقص مـن
حقوق شعبنا وأمتنـا فـي فلسـطين لـن يكتـب لهـا النجـاح .وقـال هنيـة خـالل كلمـة لـه عبـر تقنيـة الفيـديو
كونفرنس في المؤتمر العالمي التحاد علماء المقاومة في بيروت األربعاء ،إن وعـد بلفـور المشـؤوم ال

يمكن أن يغير حقائق التاريخ والجغرافيا التي تُثبت حقنا في أرضنا.
ونبــه إلــى أن المقاومــة الفلســطينية بخيــر مشــي اًر إلــى أنهــا راكمــت قوتهــا وأصــبحت غـزة أيقونــة مقاومــة،
وعلى صخرة المقاومة انكسر االحـتالل فـي الحـروب الـثالث .ودعـا لبنـاء اسـتراتيجية وطنيـة مـن أجـل

مجابهة التحديات واعادة االعتبار للقضية ولخيار المقاومة من أجل التحرير واعـادة االعتبـار للقضـية

في بعدها العربي واإلسالمي .وأكد أن خيار المقاومة هو األقرب واالستراتيجي لدحر االحتالل.

وأشــار إلــى أن قـرار المصــالحة ومغــادرة مربــع االنقســام ال رجعــة عنــه ،مضــيفاً أن حركــة حمــاس تريــد

بناء وحدة حقيقية واقامة بنيان فلسطيني موحد وقوي.

وأكد هنية تنبي حركة حماس نظرية االنفتاح على كل مكونات األمة ودولنا العربية واإلسالمية ،منبها

إلى ضرورة أن تظل فلسطين بعيدة عن كل التجاذبات في المنطقة.

وقال سعينا خالل الفترة الماضية لترسيخ نظرية مد الجسور وتقوية العالقـات مـع كـل مكونـات األمـة،

متمنيــا فــي الســياق ذاتــه لســوريا االســتقرار والعــودة لــدورها التــي قامــت بــه تاريخيــا تجــاه فلســطين ،وأن

يكون الوطن العربي آمنا ُليشكل كتلة صلبة في مواجهة المشاريع الصهيونية.
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ودعــا هنيــة إلعــادة بنــاء منظمــة التحريــر وتطويرهــا بمــا يتســع لكــل فصــائل العمــل الــوطني لتكــون لنــا
مظلــة جامعــة ألبنــاء شــعبنا والتوصــل لبرنــامج وطنــي وسياســي مشــترك نســتطيع أن نجمــع فيــه بــين

الثابت والمتغير ونبحث فيه عن القاسم المشترك.

وقــال هنيــة إننــا نقــف فــي هــذه الوقفــة أمــام وعــد بلفــور أمــام صــورتين :األولــى تكشــف طبيعــة االنحيــاز
الغربــي للمشــروع الصــهيوني وحجــم الظلــم التــاريخي الــذي وقــع علــى شــعبنا ،وصــورة أخــرى عظيمــة

مشرقة لجهاد شعبنا ووقفة أمتنا وأحرار العالم مع قضية فلسطين.

وأضــاف نستحضــر فــي هــذه الوقفــة ثــورة الب ـراق والقســام والثــورة الفلســطينية المعاص ـرة برئاســة ال ـرئيس
الراحل ياسر عرفات وشيخ فلسطين أحمد ياسين والشهداء الذين ارتقوا شهداء على هذا الطريق.

وأضافت الشـرق األوسـط ،لنـدن ،2017/11/2 ،مـن رام هللا عـن م ارسـلها كفـاح زبـون ،أن هنيـة ،جـدد
التأكيد على أن حركته تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود  1967تكون عاصمتها القدس دون وجود
للمستوطنات ،لكن دون اعترافها بإسرائيل ،ومع احتفاظهـا بالمقاومـة بوصـفها خيـا ار اسـتراتيجيا لتحريـر

كل فلسطين .وقال هنية ،في مؤتمر األمن القومي في غزة ولبنان" :في الوقت الذي ال نمانع فيه مـن
إقامــة دولــة فلســطينية كاملــة الســيادة علــى أ ارضــي  1967بــال مســتوطنات وعاصــمتها القــدس مــع حــق
العــودة ،فإننــا نتمســك بخيارنــا االســتراتيجي؛ ال اعت ـراف بالكيــان ،وال تنــازل عــن شــبر واحــد مــن أرض

فلسطين المباركة".
 .17العاروري يلتقي نصر هللا ويبحثان العدوان األخير على غزة
التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري ،أمين عام حزب هللا حسن نصر
هللا اليوم األربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبح ــث القائ ــدان الع ــدوان األخي ــر عل ــى غـ ـزة وتداعيات ــه ،وأك ــدا عل ــى التالق ــي ب ــين الحرك ــات المقاوم ــة

والتنســيق فيمــا بينهــا لمواجهــة االحــتالل ،مشــددين علــى ضــرورة تجمي ـع قــوى المقاومــة وحشــدها ضــد

االحتالل الصهيوني.

ويــأتي هــذا اللقــاء عقــب زيــارة لوفــد رفيــع برئاســة العــاروري لطهـران ،وذلــك فــي مســاعي الحركــة لعــودة
العالقات مع القـوى الداعمـة للمقاومـة الفلسـطينية ،وتطـوير هـذه العالقـات عقـب اتفـاق المصـالحة بـين

حركتي حماس وفتح.
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 .18العاروري ورمضان عبد هللا يؤكدان على وحدة المقاومة في مواجهة االحتالل
بيــروت :التقــى وفــد قيــادي مــن حركــة حمــاس برئاســة نائــب رئــيس المكتــب السياســي صــالح العــاروري
وماهر صـالح ومحمـد نصـر ،مـع األمـين العـام لحركـة الجهـاد اإلسـالمي ،رمضـان شـلح ،ونائبـه زيـاد

ـاء فـي بيـروت ،جـاء
النخالة .وأكـد مصـدر فـي حركـة حمـاس أن اللقـاء الـذي جمـع قيـادة الحـركتين مس ً
لبح ــث آخ ــر المس ــتجدات والتط ــورات ف ــي ظ ــل التص ــعيد الخطي ــر والع ــدوان الص ــهيوني عل ــى ش ــعبنا
ومجاهــدينا فــي قطــاع غ ـزة .وأشــار المصــدر ذاتــه ،إلــى أن الجميــع أكــدوا علــى وحــدة شــعبنا وحركاتــه

المقاومة في وجه العدوان والجرائم الصهيونية ،وضرورة العمل المشترك حتى دحر االحتالل.
يأتي هـذا اللقـاء ،عقـب لق ٍ
ـاء جمـع بـين العـاروري واألمـين العـام لحـزب هللا أمـس ،حيـث تـم بحـث سـبل
تعزيز المقاومة وتوحيد الجهود لمواجهة العدو الصهيوني.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/2 ،

 .19أبو مرزوق :طريقة استالم معبر رفح غير الئقة ولم نتفق عليها
الدوحــة :وصــف عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق ،طريقــة اســتالم حكومــة
الوفاق لمعبر رفح اليوم بـ "غير الالئقة".

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر تـويتر" :إن الطريقـة التـي تـم اسـتالم معبـر رفـح فيهـا غيـر الئقـة ولـم

نتفق عليها وأي اتفاق يخلوا من العدالة واإلنصاف ويحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح".

وفي معرض رده على إحدى التغريدات ،ذكر أبو مرزوق أن "ما تم لـيس لـه عالقـة بالوحـدة ،فالوحـدة

بين طرفين ،وما حصل هو استبدال استجابة لشروط (إسرائيل) معابر بال حماس".

وأشار إلى أن الحركة بادرت إلى فتح الباب واسع لتحقيـق مصـالحة وطنيـة فلسـطينية وانهـاء االنقسـام
وجمع الضفة وغزة على طريق جمع فلسطين كل فلسطين وخيارنا ال رجعة عنه ،موضحا أنـه ال زلنـا

نل ــتمس الطريـ ــق للوص ــول للمصـــالحة ف ــي ظـ ــل التح ــديات ،داعيـ ــا إل ــى إعـ ــادة بن ــاء منظمـ ــة التحريـ ــر
الفلسطينية وتطويرها الستيعاب الجميع.

فلسطين أون الين2017/11/2 ،

 .21محيسن :يجب تخطي كل المعوقات أمام المصالحة الفلسطينية
رام هللا  /غـزة  -يحيــى اليعقــوبي :أكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" جمــال محيســن أنــه يجــب
تخطـي كـل المعوقـات أمــام تحقيـق المصـالحة الفلسـطينية "بأســرع وقـت" لمواجهـة مخططـات االحــتالل

اإلسرائيلي وجرائمه .وقال محيسن في تصريح لـ"فلسطين"" :إن الرد األمثل علـى جريمـة االحـتالل فـي
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قطــاع غ ـزة ،يجــب أن يكــون بتجــاوز بعــض القضــايا والمعيقــات أمــام تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه فــي
القـاهرة ،حتـى نسـتطيع مواجهـة االحـتالل بشـكل موحـد وفـق برنـامج سياسـي واحـد واسـتراتيجية مقاومـة
واحدة ،وليس في إطار رد الفعل".

وبخصــوص معبــر رفــح البــري ،شــدد محيســن علــى ضــرورة أن يقــوم الجانــب المصــري بإنجــاز البنيــة

مرجحا أن يتم
التحتية المتعلقة بالمعبر الحدودي ،كي يفتح بشكل دائم وليس للحاالت اإلنسانية فقط،
ً
فتح المعبر أمام المسافرين بعد أسبوع من تسلم حرس الرئاسة إدارته.
وحول حـل ملفـي رواتـب مـوظفي السـلطة والكهربـاء فـي قطـاع غـزة ،قـال محيسـن" :إن هـذه المواضـيع

تخص الحكومة ،وتعود لق اررات اللجنة اإلدارية لمعالجتها ،والتي تحتاج إلى فترة من المعالجة".

فلسطين أون الين2017/11/1 ،

 .21ممثل "الجهاد" بطهران :مبدأ الرد قائم وارجاؤه إلنجاح المصالحة
أكد ممثـل حركـة الجهـاد اإلسـالمي فـي العاصـمة اإليرانيـة طهـران ناصـر
الرسالة نت – محمود هنيةّ :
أب ــو شـ ـريف ،تواص ــل العدي ــد م ــن األطـ ـراف الدولي ــة واإلقليمي ــة م ــع حركت ــه لع ــدم ال ــرد عل ــى الجريم ــة
اإلسـرائيلية األخيـرة ضــد المقاومــة الفلســطينية والتــي ّأدت الستشــهاد ثمانيــة مقــاومين وخمســة مفقــودين
لهذه اللحظة بعد استهداف نفق شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
ردا
إن مبــدأ الــرد قــائم ّ
ولكننــا نريــد أن يكــون ً
وقــال أبــو ش ـريف فــي تص ـريح خــاص بـ ـ "الرســالة نــت"ّ :
فلسطينياً في إطار مشروع استراتيجي حقيقي" ،مشي ار إلى رغبة الحركـة فـي إنجـاح مشـروع المصـالحة

الفلسطينية.

وأوضح أن هدف التحركات السياسية األخيرة القديمة منها والجديدة "إخراج الكيان مـن أزمتـه ،واخـراج
غزة من دائـرة المواجهـة" ،مضـيفاً أن المصـالحة مسـألة وطنيـة فلسـطينية ،وجـزء مـن مشـروع المواجهـة

مــع االحــتالل ،رغــم محاولــة الــبعض س ـواء كــان إقليميــا أو دوليــا توظيفهــا لصــالح مشــروع اســتهداف

المقاومة.

أن الــبعض يقــايض رفــع الحصــار واســتمرار اإلعمــار مقابــل المقاومــة ،وصـوال لتركيعهــا ودفعهــا
وذكــر ّ
لرفــع اليــد البيضــاء ،مؤكــداً أنــه رغــم عــدم اتضــاح النوايــا بشــكل حقيقــي تجــاه مســار المصــالحة ومــدى

إجمـاع األطـراف علــى توظيفهــا لخدمــة مشــروع المقاومـة" ،إال أن الحركــة ال تريــد أن يقــال بأنهــا ســبب

فــي إفشــالها ،ولــذلك هــي تقــدر الزمــان المناســب للــرد" ،محــذ اًر فــي الوقــت ذاتــه أن تتحــول المصــالحة
لمشروع يهدف لتصفية المقاومة" ،وهذا محال أن يمر ومرفوض جملة وتفصيالً".

الرسالة ،فلسطين2017/11/2 ،
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 .22أبو عماد الرفاعي :محاولة االحتالل فرض معادلة جديدة بعدوانه لن تمر
بيروت  /غزة  -أحمد المصري :شدد القيادي في حركـة الجهـاد اإلسـالمي ،أبـو عمـاد الرفـاعي ،علـى
أن محاولــة فــرض دولــة االحــتالل اإلسـرائيلي ،معادلــة جديــدة بعدوانــه علــى المقاومــة بغـزة" ،لــن تمــر"،

مؤكدا أن المقاومة ستحدد الزمان والمكان المناسبين للرد على العدوان اإلسرائيلي الهمجي األخير.
ً
وقال الرفاعي لصحيفة "فلسـطين" ،أمـس ،إن االحـتالل أراد مـن عدوانـه إيصـال عـدة رسـائل أولهـا أنـه
ما زال يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني ،وأن ما تم االتفاق عليه في العاصمة المصرية القاهرة

حول المصالحة الوطنية ،البد أن يسير وفقا لرؤيته.

ونبــه إلــى أن االحــتالل أراد أيضــا أن يضــغط علــى المقاومــة عبــر ملــف المصــالحة ،بوضــع ســالحها

كشــرط علــى طاولــة حــل االنقســام الــداخلي ،الفتــا إلــى أن االحــتالل وكعادتــه يريــد أن يخلــط األوراق،
إلدراكه طبيعة الوضع العربي القائم ،وما تعيشه المنطقة.

وأك ــد الرف ــاعي أن دم ــاء الش ــهداء ال ــذين ارتقـ ـوا ف ــي نف ــق المقاوم ــة ليس ــت رخيص ــة وفق ــا لم ــا يتص ــوره

متابعــا "الــرد
االحــتالل ،وأنهــا دمــاء غاليــة ،لــن تــذهب دون رد علــى الجريمــة النك ـراء المقترفــة بحقهــا،
ً
اآلخر المطلوب هو وحدة الموقف للفصائل والتي أجمعت على إدانة العدوان".
فلسطين أون الين2017/11/1 ،

 .23أبو زهري يشيد بموظفي معابر غزة على دورهم خالل الـ 11سنة الماضية
غ ـزة :أشــاد القيــادي فــي حركــة حمــاس ســامي أبــو زهــري ،األربعــاء ،بمــوظفي معــابر قطــاع غ ـزة علــى

عاما الماضية.
دورهم خالل الـً 11
وكتــب أبــو زهــري علــى حســابه بموقــع "تــويتر"" :كــل التحيــة لمــوظفي معــابر غ ـزة الــذين خــدموا أهلهــم
عاما ،وقبلوا بالترتيبات األخيرة رغم ما فيها من مالحظات تحقيقًا لمصلحة شعبهم".
ً 11
واســتلمت حكومــة الوفــاق بشــكل رســمي صــباح اليــوم المســؤولية الكاملــة عــن معــابر قطــاع غ ـزة ،دون
ألي من موظفي غزة السابقين.
وجود ٍّ

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/1 ،

قضائيا
 .24دائرة الالجئين في حماس تدعو لتشكيل حراك دولي لمالحقة بريطانيا
ًّ

غزة :دعا عصام عدوان ،رئيس دائرة الالجئين في حركة "حماس" ،إلى تشكيل حراك دولي يتكون من
عــدد مــن الفــرق قانونيــة ،والدبلوماســية ،واإلعالميــة ،فــي مختلــف أنحــاء العــالم؛ لمالحقــة بريطانيــا بكــل
الوسائل المشروعة من أجل إجبارها على االعتذار للشعب الفلسطيني ،وللتكفير عن خطاياها ،وتقديم
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التعويض المكافئ .وأضاف عـدوان خـالل كلمـة ألقاهـا فـي المـؤتمر الـذي نظمتـه الحركـة النسـائية فـي
ـاء لــذكرى وعــد بلفــور ،أن دائ ـرة الالجئــين فــي حركــة
حركــة حمــاس ظهــر يــوم األربعــاء ( )11-1إحيـ ً
حماس ،على جهوزية لتكون في صف متقدم في هذا الحراك الدولي ،مطالبـاً بضـرورة إنشـاء صـندوق
خاص لتمويل هذه الفرق ونشاطاتها الممتدة.

واقت ــرح ع ــدوان عل ــى الم ــؤتمر أن يف ــرز لجن ــة للتواص ــل م ــع أطي ــاف الش ــعب الفلس ــطيني ف ــي ال ــداخل

والخارج من أجل بلورة هذا المقترح والبدء بتنفيذه.

كما عبر في كلمته عن أسفه لحسن النوايا الذي نبديه تجاه بريطانيا التي أقامت بناء على وعد بلفور

دولة للكيان الصهيوني على أرض فلسطين ،وعوضاً عن مطالبة العرب لبريطانيا باالعتذار عن هذه
الخطيئة يساوم بعضنا بريطانيا على االعتراف بدولة فلسطينية مقابل الصفح عن تلك الخطيئة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/1 ،

 .25تقديرات إسرائيلية بأن حماس لن ترد على التصعيد تزامنت مع هجوم غزة
ٍ
موقف نشرها مركـز أبحـاث األمـن القـومي
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد :يتضح من دراسة تقدير
اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيـب ،يـوم اإلثنـين الماضـي ،أي فـي اليـوم نفسـه لقيـام االحـتالل بقصـف
نفق تابع لحركة "الجهاد اإلسالمي" في غزة ،في عملية أوقعـت  8شـهداء مـن "الجهـاد" و"حمـاس" ،أن

ـرجح كفــة القــول بأنهــا لــن تــرد علــى تصــعيد
تقــديرات إسـرائيلية بــأن الظــروف التــي تعيشــها "حمــاس" ،تـ ّ
إسرائيلي .والالفت أن الد ارسـة التـي وضـعها الباحـث فـي المركـز يـرون شـنايدر ،تـم نشـرها علـى موقـع
مركز أبحاث األمن القومي في الثالثـين مـن أكتوبر/تشـرين األول الماضـي ،أي فـي اليـوم نفسـه الـذي
قامت به قوات االحتالل بقصف النفق في القطاع .وجـاءت الد ارسـة ،أو تقـدير الموقـف ،تحـت عنـوان

"حدود ضبط النفس :وضع حماس في قطاع غزة واعتباراتها بشأن مواجهة مع إسرائيل".

ووفق ـاً لواضــع الد ارســة ،فإنــه علــى الــرغم مــن نجــاح "حمــاس" علــى مــدى العقــد الماضــي فــي اســتعادة
واعادة بناء قوتها العسكرية وتطويرها على الرغم من جوالت المواجهة العسكرية مـع إسـرائيل ،إال أنهـا

تواجــه فــي الجانــب المــادي أزمــة آخــذة بالتفــاقم باســتمرار ،وهــي أزمــة تتجلــى وتــنعكس علــى ظــروف

المعيش ــة المتدني ــة ف ــي قط ــاع غـ ـزة ونس ــبة البطال ــة المرتفع ــة للغاي ــة ،وه ــو م ــا ازداد س ــوءاً بع ــد ع ــدوان

"الجرف الصامد" في صيف  ،2014إلى جانب النزاع المستمر مع السلطة الفلسطينية.

تبنتها "حماس" في العامين الماضيين ،تجلّت
وبحسب الكاتب ،فإن سياسة ضبط النفس عسكرياً التي ّ
في عدة أمور على المستوى العسكري ،كما على المستوى اإلعالمي والدعائي:
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 .1االمتنــاع عــن إطــالق صـواريخ باتجــاه إسـرائيل حتــى رداً علــى الغــارات والهجمــات اإلسـرائيلية التــي
مست وضربت البنى التحتية والمنشآت العسكرية للحركة في القطاع رداً على إطالق جماعات سـلفية

صواريخ باتجاه إسرائيل.

النيـة باالمتنـاع عـن تصـعيد شـامل فـي حـال قـررت الحركـة الـرد علـى
 .2نقل رسائل تهديـد تشـير إلـى ّ
الهجمات اإلسرائيلية على غرار معادلة "صاروخ مقابـل كـل صـاروخ" ،ناهيـك عـن امتنـاع الحركـة بعـد
اغتيال مازن الفقيه عن الرد بعمليات مـن داخـل أ ارضـي القطـاع ،وان كانـت سـعت إلـى تنفيـذ عمليـات

تخرج من الضفة الغربية.

 .3بــث وتوجيــه رســائل تهدئــة فــي ظــل تــدهور العالقــات (مــا قبــل المصــالحة) بــين "حمــاس" والســلطة
الفلسطينية ،مقابل بدء تحسين العالقات مع مصر ،إذ نشرت الحركة رسائل تهدئة وطمأنة للمواطنين

فــي القطــاع وأخــرى كانــت موجهــة لــألذن اإلس ـرائيلية ،مفادهــا أن خــوض جولــة جديــدة مــن المواجهــة
العس ــكرية م ــع إسـ ـرائيل لتحس ــين األوض ــاع الداخلي ــة ف ــي القط ــاع ليس ــت مدرج ــة عل ــى ج ــدول أعم ــال

الحركة.

إلــى ذلــك ،أشــار الكاتــب إلــى التغييـرات الداخليــة فــي صــفوف حركــة "حمــاس" وانتخــاب يحيــى الســنوار

رئيساً للحركة في غـزة ،واسـتبدال رئـيس الحركـة خالـد مشـعل بإسـماعيل هنيـة ،مـن خـالل جهـد واضـح
لخدمة مصالح الحركة عبر محاولة فتح صفحة جديدة مع دول عرفت أزمات في عالقتها بــ"حماس"،

مثــل مصــر واي ـران ،وهــي تغيي ـرات رأى الكاتــب أنهــا تضــع القيــادة الجديــدة أمــام امتحــان تجنيــد الــدعم
المالي للحركة وبناء عالقات إقليمية جديدة.

ورصــد الكاتــب التحـ ّـوالت لــدى "حمــاس" ،مــن الســعي إلــى تحســين عالقاتهــا مــع طه ـران لبنــاء قوتهــا
العسكرية ،إلى السعي لتحسين عالقاتها مع القاهرة ،معتب اًر أن صفحة جديدة في العالقات مع القـاهرة
من شأنها أن تفضي إلى تحسن فوري في األزمة التي يعيشها قطاع غزة مـع فـتح المعـابر البريـة بـين
القطاع ومصر ،وهو ما تـم فـي األسـابيع األخيـرة .لكـن هـذا التحسـن فـي العالقـات وفـي فـتح المعـابر،

وفق الكاتب ،مرهون أيضاً بتعزيز التعاون األمني مع القاهرة لجهة وقف تهريـب وتسـلل السـلفيين مـن

القط ــاع إل ــى ش ــبه جزي ــرة س ــيناء ،م ــع بق ــاء مص ــر مص ــغية لمطال ــب وش ــروط أم ــن إسـ ـرائيل ،شـ ـريكها
االســتراتيجي فــي مثلــث الحــدود مــع ســيناء وقطــاع غ ـزة ،وبالتــالي فــإن األشــهر المقبلــة ســتكون بمثابــة

اختبار للعالقـات بـين مصـر و"حمـاس" ،وهـو اختبـار يضـعف فـي حـد ذاتـه فـرص واحتمـاالت تصـعيد

عسكري ضد إسرائيل بمبادرة من الحركة.

وخلص الكاتب إلى القول إن المباحثـات بـين "حمـاس" ودحـالن كانـت ألهـداف ماليـة مـن قبـل الحركـة

على األقل ،وال تتعدى ذلك .واعتبر أن هذا هو المبدأ نفسه عملياً الذي يفسـر اتجـاه الحركـة للتجـاوب
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والسير في ركب الجهد المصري لتحقيق مصالحة فلسطينية مع السلطة ،وهو نـابع علـى مـا يبـدو مـن
تفكيــر "حمــاس" بالفائــدة االقتصــادية التــي ســتتحقق فــي حــال عــودة الســلطة الفلســطينية لتحمــل العــبء

االقتصادي في إدارة شؤون قطاع غزة ،كما قال.

العربي الجديد ،لندن2017/11/2 ،

تنديدا بوعد بلفور
" .26إسرائيل" تتهم حماس بتنظيم مسيرة بلندن
ً
اتهمت "إسـرائيل" حركـة حمـاس بـالوقوف خلـف تظـاهرة مناهضـة لوعـد بلفـور فـي العاصـمة البريطانيـة
لندن ،وذلك في الذكرى السنوية المائة إلطالق الوعد المشؤوم.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن الحركة تقف خلف تظاهرة ستجري السبت المقبل في لنـدن

بالتزامن مع تواجد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في المدينة في احتفـاالت الـذكرى السـنوية
المائة لوعد بلفور.

وبحسب معلومات عرضها وزير الشـؤون االسـتراتيجية وزيـر األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي "غلعـاد اردان"

الــذي قــال إنــه "سيشــترك فــي التظــاهرة المــذكورة منظمــات محســوبة علــى حمــاس واإلخـوان المســلمين".
على حد تعبيره .وأعرب اردان لوزير الداخلية البريطاني "بن فولفس" ولرئيس بلدية لندن "ساديك خان"

عـن قلقـه مـن التظـاهرة .وقـال إن التظـاهرة ستسـتخدم منصـة للتحـريض علـى وجـود "إسـرائيل" ،مرسـالً
رســالة مبطنــة لبريطانيــا بمحاولــة لمنعهــا .ومــن بــين المنظمــين للتظــاهرة –بحســب الصــحيفة -محمــد

صوالحة أحد مؤسسي منظمـة " "MABالمناوئـة لــ"إسرائيل" وشـغل سـابقًا مهـام عسـكرية وسياسـية فـي
حماس وفقاً للصحيفة ،إضافة لزاهر بيراوي أحد منظمي سفن كسر الحصار عن غزة.

بيانــا قالــت فيــه إنــه "مــن المتوقــع حضــور  100ألــف شــخص
ونشــرت المؤسســات الداعمــة للتظــاهرة ً
للتظاهرة التي ستجري قرب السفارة األمريكية في لندن" .وأشارت إلى أنه تم تنظيم طرق الوصول إلـى
المكان ،وسيلقي عضوان في البرلمان البريطاني كلمات في التظاهرة.

موقع حركة حماس – غزة2017/11/1 ،

 .27ريفلين :اغتيال رابين كان أحد أخطر األزمات التي مرت في تاريخ "إسرائيل"
القدس المحتلة( -أ ف ب) :أحيت إسرائيل األربعاء الذكرى السنوية الـ 22الغتيال رئيس وزرائها
األسبق اسحق رابين في حفل تأبيني أقيم على جبل هرتزيل في القدس وشارك فيه خصوصا الرئيس

رؤوفين ريفلين الذي وصف الجريمة بأنها “إحدى أخطر األزمات” التي مرت في تاريخ إسرائيل.
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وقال ريفلين في كلمة القاها في حفل التأبين الذي اقيم في المقبرة العسكرية بجبل هرتزل إن اغتيال
رابين كان “إحدى أخطر األزمات” التي واجهتها الديمقراطية في إسرائيل.

واضاف أن هذه الجريمة مثّلت “خط ار حقيقيا” ،مشددا على أن “الديمقراطية الحقّة يجب أن تعترف
باختالف اآلراء”.
القدس العربي ،لندن2017/11/2 ،

 .28أردان يطالب وزير الداخلية البريطاني بإلغاء مظاهرة ضد "إسرائيل"
لندن :توجه وزير الداخلية اإلسرائيلي ،جلعاد أردان ،إلى نظيره البريطاني ،بن وولس ،والى رئيس
بلدية لندن ،صادق خان ،أعرب فيها عن قلقه من السماح بإقامة مظاهرة في قلب العاصمة

البريطاني ة ،يوم السبت المقبل ،ضد إسرائيل ورئيس حكومتها ،بنيامين نتنياهو ،الذي بدأ أمس
األربعاء زيارة رسمية لبريطانيا.

وادعى أردان أن حركة حماس التي وصفها بـ"اإلرهابية" ،وتنظيم اإلخوان المسلمين العالمي ،هما

اللذان يقفان وراء المظاهرة .وكتب يقول إن "الحدث الذي تنظمه جهات متطرفة ترتبط بحماس يمكن
أن يشكل منصة للتحريض والدعوة لإلرهاب ضد إسرائيل وأنصارها .منظمو الحدث يرفضون حق

إسرائيل بالوجود ،واجراء المظاهرة في الوقت الذي تحيي فيه الدولتان ذكرى وعد بلفور ليس صدفة.
أطالبكم بفحص ما إذا كان الحدث يتفق مع تبني تعريف الالسامية في بريطانيا ،واتخاذ كل
الخطوات لتجنب نشوء أجواء متطرفة تهدد الشعور باألمن في صفوف المواطنين اليهود وأنصارهم

في بريطانيا".

الشرق األوسط ،لندن2017/11/2 ،

 .29كاتس :الجيش اإلسرائيلي سيواصل العمل ضد "حزب هللا" والمقاومة الفلسطينية
رام هللا :قال وزير النقل واالستخبارات اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس ،صباح الخميس ،إن قوات الجيش
ستواصل عملياتها ضد محاوالت تسليح حزب هللا اللبناني ،وعمليات حفر األنفاق في قطاع غزة.

ورفض كاتس في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي التعليق على تقارير تحدثت عن قصف جوي

استهدف سوريا الليلة الماضية.

وقال" :لقد تصرفت إسرائيل في الماضي وتعمل في كل وقت وستعمل مستقبال لمنع تهريب األسلحة
من سوريا إلى حزب هللا ،والخطوط الحمراء لدينا معروفة وهي منع تسليح الحزب ،ومنع إقامة قواعد

إليران في سوريا".
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وتطرق كاتس لعملية تفجير النفق على حدود غزة ،معتب ار أن العملية كانت استثنائية زماناً ومكاناً.

مضيفا" :لقد كشفت الوجه الحقيقي ألبو مازن وحكومته والمصالحة".

وأضاف "إسرائيل ستواصل اعتبار حماس المسؤولة عن أي حالة إطالق نار من غزة باتجاهها".

القدس ،القدس2017/11/2 ،

 .31الكنيست يسقط اقتراحاً مستعجالً لمناقشة مجزرة كفر قاسم

محمود مجادلة :أسقطت رئاسة الكنيست ،يوم األربعاء ،اقتراحا لمناقشة مجزرة كفر قاسم التي راح

ضحيتها  49مواطنا عربيا أعزال في ليلة واحدة ،والتي صادفت ذكراها الـ 61يوم االحد  29تشرين
األول /أكتوبر الماضي .وعقب النائب طلب أبو عرار ،والذي كان قد تقدم بالطلب ،على إسقاط

ا القتراح ،بالقول" :إسرائيل تطالب باعتراف العالم ببعض المجازر التي ارتكبت ضد بعض الشعوب،
وهي نفسها قامت بمذابح وتغطي على جرائمها من خالل تكميم األفواه".

وتابع أبو عرار أن "شطب االقتراح لبحث مذبحة كفر قاسم أمام الهيئة العامة هو دليل على أن

إسرائيل ستستمر في جرائمها ،ألن من عاداتها أنها ال تعترف بجرائمها تجاه العرب".

عرب 2017/11/1 ،48

 .31يعلون ِ
يحذر من اغتيال سياسي ويدعو نتنياهو لالستقالة
هاشم حمدان :في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي

السابق ،موشي يعلون ،من احتمال تنفيذ اغتيال سياسي في كل لحظة ،كما اتهم رئيس الحكومة،
بنيامين نتنياهو ،وأعوانه بالمس بالديمقراطية ،وتفضيل "حفنة من األموال على المصالح األمنية

للدولة".

وهاجم يعلون توجيه االنتقادات لقادة الجيش ،وقال إنه تجري محاولة تجميع أصوات أو مراكمة قوة

سياسية على حساب الجيش اإلسرائيلي ،مشي ار إلى تراشق االتهامات بين رئيس "البيت اليهودي"،
نفتالي بينيت ،وبين وزير الدفاع ،أفيغدور ليبرمان.

وقال يعالون إنه لم ير أي اعتذار في تصريح المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ،عندما أعلن أن

استهداف النفق جنوب قطاع غزة لم يكن بهدف تصفية قياديين في األجنحة العسكرية للجهاد
اإلسالمي وحماس ،األمر الذي اعتبره بينيت بمثابة اعتذار عن القتل.

وهاجم يعالون رئيس الحكومة ،وقال إنه كان يجب عليه أن يستقيل ،مضيفا أن "كل عاقل يدرك أن

هناك مشكلة خطيرة تهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل" ،وأن "من يفشل في اختبار نظافة اليد عليه
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أن يدفع الثمن" .وردا على تساؤل بأن القضايا ال تزال رهن التحقيق ،وأنه ال يوجد توصيات بتقديم
لوائح اتهام ،قال يعالون إن كل مواطن يعلم أن هناك "نارا" .وأضاف أنه يعرف تفاصيل "الملف

 ،"3000وبناء على ذلك فإن نتنياهو قد "انتهى" بالنسبة له.

وفي ذكرى مرور  22عاما على اغتيال رئيس الحكومة األسبق ،يتسحاك رابين ،حذر يعالون من

"اغتيال سياسي آخر بعد  22عاما" .وقال إن هناك عملية تحريض ،ويظهر ذلك في شبكات

التواصل االجتماعي .وردا على سؤال بشأن المخاوف على أمن رئيس الدولة ،رؤوفين ريفلين ،قال
يعالون "من الواضح تماما أن اغتياال سياسيا قد يحصل في كل لحظة.

عرب 2017/11/1 ،48

 .32ضابط إسرائيلي :أي رد من غزة على تفجير النفق سيؤدي إلى تصعيد كبير
تل أبيب :حذر ضابط إسرائيلي كبير ،مساء أمس ،من أن أي رد قد تنفذه فصائل المقاومة في غزة،
على حادثة تفجير النفق ،سيؤدي إلى تصعيد كبير في كل المنطقة.

وقال الضابط في حديث للمراسلين العسكريين ،إن الجيش اإلسرائيلي ما يزال يعمل في منطقة النفق

المدمر ،مشي ار إلى أن هناك كميات كبيرة من العتاد العسكري داخل النفق ما يدل على أن حركة

الجهاد اإلسالمي كانت تخطط لتنفيذ عملية كبيرة.

وأضاف قائال ،إنه ال ينصح "حماس" أو غيرها من الفصائل الفلسطينية أن تختبر قوة إسرائيل ،ألن

الرد على ذلك سيشعل المنطقة .وفي سياق مواز ،كشف الضابط عن أن عملية تدمير النفق تمت
بتخطيط من أعلى المستويات ،واصفا العملية بأنها إنجاز عملي كبير وليس حدثا عشوائيا.

وقال الضابط الكبير ،إننا لم ننته بعد من هذه العملية ،وأن الجيش مستعد لكل االحتماالت.

وكشف الضابط الكبير عن إقامة مختبر تكنولوجي تابع لجيش االحتالل العامل على حدود غزة

العام الماضي ،هدفه تلقي البيانات والتعامل معها ،واصفا العملية بأنها مزيج من التكنولوجيا

واالستخبارات والهندسة ،وهو ما يشكل "دماغ" العمليات التي تنفذ ضد األنفاق في غزة.

وقال الضابط ،إن المقاومة تلقت ضربة قوية لكنها في أزمة ولن تستطيع الرد اآلن ،مضيفا ،إن لدى

المقاومة قدرات ولكنها تحتاج إلى تلقي التعليمات حول كيفية الرد ومتى.
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 .33ثالث سنوات سجن لضابط في جيش االحتالل بتهمة االغتصاب
مجيد القضماني :أصدر القضاء العسكري اإلسرائيلي ،يوم األربعاء ،حمكا بالسجن الفعلي لثالث
سنوات ونصف على ضابط يخدم في سالح الجو اإلسرائيلي بعد إدانته باالعتداء على مجندة

واغتصابها .وصدر الحكم في إطار صفقة شملت "اعتراف المتهم بارتكاب جريمة االغتصاب في
شهر شباط /فبراير الماضي".

وبحسب تقرير نشره موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيلي ،الضابط برتبة عقيد ويدعى ليفي نهري.

عرب 2017/11/1 ،48

 .34جنرال إسرائيلي :الجيش يواجه آالف الهجمات اإللكترونية كل يوم والكثير منها من تدبير إيران
أعلن الجنرال اإلسرائيلي المسؤول عن األمن اإللكتروني إن الجيش اإلسرائيلي يواجه آالف الهجمات

اإللكترونية كل يوم وان الكثير منها من تدبير إيران التي تحسنت قدراتها على اختراق الشبكات

اإللكترونية .وقال الميجر جنرال ناداف بادان رئيس الوحدة العسكرية المسؤولة عن الحماية

اإللكترونية في قمة "رويترز" لألمن اإللكتروني ،إن إيران شنت هجمات على إسرائيل بمساعدة

أطراف أخرى تعمل لحسابها مثل "حزب هللا" اللبناني ،مضيفاً "ليسوا األرقى (تكنولوجياً) ،وليسوا القوة

العظمى األقوى في البعد اإللكتروني ،لكنهم يتحسنون شيئاً فشيئاً".

المستقبل ،بيروت2017/11/2 ،

 .35ذعر يصيب اإلسرائيليين في تل أبيب ويافا بسبب صافرات اإلنذار
هاشم حمدان :اضطر سكان منطقة المركز خالل الساعات األولى من فجر اليوم الخميس ،إلى

النهوض من نومهم ،والهرولة إلى المالجئ والغرف واآلمنة ،وذلك في أعقاب انطالق صافرات

اإلنذار.

وعلم أن صافرات اإلنذار قد انطلقت في الساعة  ،48:02بعد منتصف الليل ،في يافا وتل أبيب
و"حولون" و"بات يام" ،ما دفع السكان في المنطقة إلى الهرولة إلى الغرف اآلمنة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أن صافرات اإلنذار قد انطلقت عن طريق الخطأ ،وأنه

يجري فحص ذلك ،وطلب من السكان العودة إلى حياتهم االعتيادية .وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن
حالة من الذعر قد أصابت السكان في المنطقة ،في الدقائق األولى من انطالق صافرات اإلنذار.

عرب 2017/11/2 ،48
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 .36استطالع :أغلبية اإلسرائيليين ينتقدون سياسة حكومتهم الخارجية والداخلية
هاشم حمدانّ :بين استطالع سنوي إسرائيلي للرأي بشأن السياسة الخارجية إلسرائيل ،نشر يوم
األربعاء ،أن  %17فقط من اإلسرائيليين يعتقدون أن مكانة إسرائيل جيدة في العالم ،وغالبيتهم غير
راضين عن السياسة الخارجية إلسرائيل ،بينما تتصاعد أهمية تطوير العالقات مع "الدول العربية

المعتدلة" بنظر الجمهور اإلسرائيلي ،وفي الوقت نفسه فإن نسبة عالية منهم تعتقد أن سياسة
الحكومة تبعد حل الدولتين.

أجرى االستطالع معهد "ميتافيم" للسنة الخامسة على التوالي ،ونفذ بواسطة "معهد سميث" بالتعاون
مع "صندوق فريدريخ إيبرت" ،في أواسط أيلول/سبتمبر ،وشمل عينة مؤلفة من  600شخص ،بنسبة

خطأ وصلت إلى .%4

وعن مكانة إسرائيل في العالمّ ،بين االستطالع أن  %17فقط من اإلسرائيليين يعتقدون أن مكانة
إسرائيل جيدة ،مقابل  %36يعتقدون أنها جيدة بدرجة كافية ،و  %28يعتقدون أنه ليس جيدا بدرجة
كافية ،و %19يعتقدون أنه ليس جيدا.

وعن أداء الحكومة اإلسرائيلية في السياسة الخارجية ،قال  %20فقط إنه جيد ،مقابل  %26يعتقدون

أنه جيد بدرجة كافية ،و %23يعتقدون أنه ليس جيدا بدرجة كافية ،و %31يعتقدون أنه ليس جيدا.

أما بالنسبة ألداء و ازرة الخارجية لمهماتها ،فقد قال  %13فقط إنه جيد ،مقابل  %27قالوا إنه جيد

بدرجة كافية ،و %30ليس جيدا بدرجة كافية ،و %30قالوا إنه ليس جيدا.

وفي هذا السياق ،أظهر االستطالع أن الجمهور يعتقد أنه يجب تعزيز مكانة و ازرة الخارجية ،ووضع

أهداف وأسس واضحة للسياسة الخارجية ،وتعيين وزير خارجية بوظيفة كاملة.

وأظهر االستطالع أن بنيامين نتنياهو ليس وزير الخارجية المفضل ،حيث تبين أن  %13من

اإلسرائيليين و %14من اليهود يعتقدون أن يائير لبيد هو األفضل ،في حين يعتقد  %7أن تسيبي
ليفني هي األفضل ،مقابل  %6فقط يعتقدون أن نتنياهو هو األفضل .وحصل أفيغدور ليبرمان على
نسبة مماثلة ،بينما احتل نفتالي بينيت آخر القائمة بنسبة .%5

كما تبين ،بحسب االستطالع ،أن الجمهور يعتقد أن السياسة الخارجية يجب أن تتركز في تطوير

العالقات مع "الدول العربية المعتدلة" والدفع ما يسمى "عملية السالم اإلسرائيلي – الفلسطيني" ،حيث

يعتقد  %48من اإلسرائيليين أنه يمكن تحقيق تقدم ملموس مع الدول العربية دون أي تقدم في "عملية

السالم" مع الفلسطينيين.
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ويعتقد  %38أنه يمكن تحقيق تقدم مع الدول العربية فقط بعد تحقيق تقدم في "عملية السالم" مع
الفلسطينيين .كما بين االستطالع أن  %58من اإلسرائيليين يعتقدون أن سياسة الحكومة اإلسرائيلية

الحالية تبعد حل الدولتين ،مقابل  %10فقط يعتقدون العكس.

ويعتقد الجمهور اإلسرائيلي ،بحسب االستطالع ،أن إسرائيل تستطيع استخالص الكثير من الفوائد

من التعاون مع دول الشرق األوسط في المجاالت األمنية واالقتصادية والسياحية .أما المجال

السياسي فقد تم تدريجه في المكان الثالث ،وتذيل المجاالن البيئي والمدني القائمة.

وتبين أن اإلسرائيليين يولون أهمية كبيرة لعالقات إسرائيل مع العالم العربي ،ويعتقدون أن ذلك

ممكن ،حيث أن  %70يعتقدون أن التعاون مع دول الشرق األوسط ممكن ،وهي أعلى نسبة في
السنوات األخيرة.

وبحسب االستطالع ،فإن حرب إسرائيل ضد حركة المقاطعة ( )BDSاحتلت المكان الثالث ،في حين

احتلت العالقات مع الواليات المتحدة المكان الخامس ،وذلك بعد أن تم تدريجها العام الماضي في

المكان األول.

وعن التهديد النووي على إسرائيل ،في أعقاب االتفاق النووي مع إيران ،قال  %10إنه تراجع ،وقال

 %28إنه تصاعد ،بينما قال  %52إنه لم يحصل أي تغيير.

وعن عالقة إسرائيل بالواليات المتحدة ،قال  88.6من  10إنها جيدة بدرجة كافية ،وهي أعلى نسبة

منذ العام  ،2014وتشكل ارتفاعا بنسبة  %24عن العام الماضي ،حيث يعتقد  %41من المستطلعين
أن العالقات جيدة ،مقابل  %16فقط في العام الماضي .وهو ما يفسر ،على ما يبدو ،بدخول دونالد
ترامب البيت األبيض.

واضافة إلى الواليات المتحدة ،يعتقد اإلسرائيليون أن روسيا دولة مهمة جدا اليوم إلسرائيل ،وبنسب

تتصاعد منذ العام  ،2014يليها ألمانيا وبريطانيا والصين وفرنسا ومصر ،على التوالي.

يشار في هذا السياق إلى أن أهمية مصر بالنسبة إلسرائيل تتراجع تباعا منذ العام .2014
ويعتقد  %52من المستطلعين أن الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،يؤثر على األحداث في الشرق
األوسط أكثر من الرئيس األميركي ترامب ،بينما يعتقد  %21أن تأثيرهما متساو.

وبحسب االستطالع أيضا ،فإن  %59من اإلسرائيليين يعتقدون أن االنتقادات في العالم إلسرائيل

تنبع أساسا من العداء للدولة ،مقابل  %34يعتقدون أن ذلك بسبب الخالف على سياستها الخارجية.

كما أظهر االستطالع أن  %55من اإلسرائيليين يعتقدون أن القوانين التي يجري الدفع بها في
الكنيست ،والتي ينظر إليها على أنها تضعف الديمقراطية ،تمس بمكانة إسرائيل في العالم بدرجة

كبيرة ،وبدرجة كبيرة جدا.
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وقال  %26من المستطلعين إن إسرائيل دولة تتبع إلى الشرق األوسط ،مقابل  %28أتبعوا إسرائيل
ألوروبا ،بينما قال  %25إنها تابعة للشرق األوسط وألوروبا بنفس الدرجة ،مقابل  %12قالوا إنها
ليست تابعة للشرق األوسط وال ألوروبا.

عرب 2017/11/1 ،48

 .73قوات االحتالل تقتحم منازل ومحال تجارية بمخيم شعفاط وتسرق محتوياتها
القدس المحتلة :اقتحمت قوات االحتالل ،يوم األربعاء ،عدداً من المنازل والمحالت التجارية بضاحية
راس شحادة المالصقة بمخيم شعفاط وسرقت محتويات عدد منها.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان ،أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم وضاحية راس شحادة ،وشرعت

بدهم العديد من منازل المواطنين ُعرف منها منزل المواطن فؤاد الخطيب واعتقاله بعد تخريب أثاث
منزله.
كما داهمت قوات االحتالل عددا من المحال التجارية ،حطمت خاللها محال وأستوديو تصوير

وصادرت حواسيب.

وتخلل حملة االحتالل مواجهات عنيفة بين سكان المنطقة وقوات االحتالل التي أطلقت وابالً من
القنابل الصوتية والغازية السامة ،والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة ستة أطفال من المخيم

بالمطاط وتم نقلهم للعيادات الطبية المحلية للعالج.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .73الدنمارك :الجالية الفلسطينية ِ
ِ
وتوجه رسائل احتجاج في ذكرى مئوية بلفور
تنظم فعاليات
كوبنهاجن :وجه ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك ،يوم األربعاء ،رسائل احتجاجيه باللغتين
(الدنماركية واإلنجليزية) إلى و ازرة الخارجية الدنماركية ،ولجنة العالقات الدولية (الخارجية) في
البرلمان الدنماركي ،ومفوضية االتحاد األوروبي في الدنمارك ،ورئيسة وزراء بريطانيا والسفارة

البريطانية في الدنمارك.

وقدم ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك في الرسالة شرحاً عن وعد بلفور وما حل بالشعب

الفلسطيني من مآسي وأحزان نتيجته ،وشكل هذا الوعد خطيئة كبرى وكان سبباً في الظلم التاريخي

الذي وقع ضحيته الشعب الفلسطيني.
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" .73قدس برس" 3,871 :إسرائيلياً اقتحموا المسجد األقصى خالل تشرين األول /أكتوبر 2017

صعد االحتالل اإلسرائيلي من اعتداءاته بحق المواطنين الفلسطينيين ودور عبادتهم
القدس المحتلةّ :
وممتلكاتهم في مدينة القدس ،خالل شهر تشرين األول /أكتوبر الماضي.
ائيليا لباحات المسجد
مستوطنا
ورصدت "قدس برس" اقتحام نحو ثالثة آالف و871
ً
وجنديا إسر ً
ً
فلسطينيا ،وهدم  7منشآت
األقصى خالل الفترة المذكورة ،فضال عن اعتقال ما ال يقل عن 160
ً

سكنية في مدينة القدس.

اطنا من القدس المحتلة وضواحيها؛
واعتقلت قوات االحتالل؛ خالل أكتوبر الماضي ،نحو  160مو ً
"ميدانيا".
فجر أو من خالل اعتقالهم
عقب اقتحام منازلهم ًا
ً
قدس برس2017/11/1 ،

 .04تراجع اآلمال بالعثور على مفقودين في النفق وجهاز الدفاع المدني يعلن وقف أعمال البحث
محمد الجمل :تراجعت اآلمال بالعثور على الشبان الخمسة المفقودين داخل نفق خانيونس منذ
يومين ،وسادت مشاعر اإلحباط وخيبة األمل أفراد أسرهم وأقربائهم.

فقد باءت بالفشل كافة الجهود والمحاوالت التي بذلت مؤخ ار من أجل الوصول إليهم ،ووصل

المنقذون إلى طريق مسدود ،مع وصول عمليات الحفر إلى أعماق كبيرة ،ومالمستها خط التحديد مع

أراضي .1948

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة ،عن وقف أعمال البحث والتنقيب عن خمسة

تعرض لقصف جوي من قبل الطائرات
مواطنين فُقدت آثارهم في أحد أنفاق المقاومة الذي ّ
اإلسرائيلية ،قبل أيام.
األيام ،رام هللا2017/11/2 ،

 .04مسيرات فلسطينية في األراضي المحتلة للتنديد بجريمة "وعد بلفور" بذكراها المئوية األولى
عمان -نادية سعد الدين :تخرج تظاهرات ومسيرات شعبية فلسطينية حاشدة ،اليوم الخميس ،في
ّ
عموم األراضي المحتلة ،للتنديد بجريمة "وعد بلفور" المستمرة ،والتي تصادف ذكراها المئوية األولى
مع تصعيد عدوان االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية إلى أوسع مشاركة وطنية في المسيرات العارمة ضمن مختلف
المناطق واألراضي المحتلة ،ضد "جريمة ممتدة منذ  100عام حتى اليوم ،بعدما شردت الفلسطينيين
وسمحت ليد االحتالل باالستيطان والعدوان بحقهم" ،طبقا لها.
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وقد اندلعت مواجهات عنيفة ،باألمس ،بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل ،عند المدخل
الشمالي لمدينة بيت لحم ،إثر قمع قوات االحتالل لمسيرة انطلقت في الذكرى المئوية لوعد بلفور

"المشؤوم".

واستخدمت قوات االحتالل الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين ،ما

أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين برصاصة معدنية في القدم ،ووقوع عدة إصابات بحاالت االختناق
الشديد بين صفوف المشاركين.

الغد ،عمان2017/11/2 ،

 .04هيئات وشخصيات مقدسية تطالب دول مجلس التعاون اإلسالمي بالتدخل لما يجري في األقصى
القدس المحتلة :أدانت هيئات وشخصيات مقدسية ما سمته "اإلفراط في الصمت العربي واإلسالمي
تجاه تمادي وتطرف سلطات االحتالل في تهويد الـمسجد األقصى الـمبارك".

وأشارت في هذا الخصوص إلى أنه خالل الشهر الماضي تشرين األول /أكتوبر ُ ،2017س ّجلت أرقام
غير مسبوقة في حاالت االقتحامات ومحاوالت الصالة اليهودية اليومية في رحاب الـمسجد األقصى

من قبل ما يزيد على  3699مقتحما معظمهم من قادة وغالة الـمتطرفين الذين يدعون لهدم الـمسجد

األقصى الـمبارك.

وطالبت الهيئات والشخصيات دول مجلس التعاون اإلسالمي التي تأسست عام  1969على إثر

حد لالعتداءات الصهيونية ضد الـمسجد
إحراق الصهاينة للـمسجد األقصى الـمبارك ،وبهدف وضع ّ
األقصى الـمبارك ،أن تتدخل لوقف هذا التهويد ،وذلك بعد واعالن وزير أمن االحتالل عن اعتداء
جديد وصارخ ضد الـمسجد األقصى الـمبارك واألوقاف اإلسالمية بتشكيل وحدة خاصة من جيش

االحتالل لحراسة اقتحامات الصهاينة الـمتطرفين وصلواتهم في الـمسجد األقصى الـمبارك.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/1 ،

 .07حمالت فلسطينية ِ
تندد بوعد بلفور
الجزيرة  +وكاالت :قال مركز العودة الفلسطيني -المعني بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة
بحقهم في العودة لديارهم ،ومقره العاصمة البريطانية لندن -إن حملته لدفع بريطانيا لالعتذار عن

وعد بلفور ال تزال تتواصل بزخم مضاعف منذ انطالقها قبل خمس سنوات.
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كما أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حملة شعبية تحت عنوان "بلفور ..مئوية مشروع
استعماري" .ويرتكز الحراك في الحملة على أربعة محاور رئيسية ،توعوي وميداني ورسائل للداخل

البريطاني ،إضافة إلى الحراك الرقمي.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/111/2 ،

" .00قدس برس" 63 :مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى
القدس المحتلة :أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلية “باب المغاربة” الواقع في السور الغربي للمسجد
األقصى ،بعد تأمينها اقتحام  63مستوطنا منذ ساعات صباح يوم األربعاء.

وأفادت مراسلة “قدس برس” بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات

متتالية من جهة “باب المغاربة” خالل الجولة الصباحية لالقتحامات.

وأضافت أن عناصر من الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسالح رافقت  63مستوطناً

منذ لحظة اقتحامهم وحتى خروجهم من “باب السلسلة” لتأمين الحماية الكاملة لهم.

قدس برس2017/11/1 ،

 .04نابلس :مستوطنون يسرقون محاصيل الزيتون

نابلس :أقدم مستوطنون يهود على سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون من أر ٍ
اض زراعية فلسطينية قرب
مستوطنة "شافي شمرون" ،غرب مدينة نابلس.

وفي حديث لـ "قدس برس" ،قال رئيس بلدية دير شرف فهمي غزال ،إن سلطات االحتالل سمحت

ألهالي البلدة بالوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف سياج مستوطنة "شافي شمرون" ،وذلك لقطف

أشجار الزيتون خالل خمسة أيام فقط.

وأوضح غزال ،أن المزارعين تفاجؤوا بسرقة محاصيلهم بعد أن ماطلت سلطات االحتالل بالسماح لهم
بجثي ثمار أشجارهم ،وهو ما ساعد المستوطنين على السرقة.

قدس برس2017/11/1 ،

 .04إزالة الستار عن لوحة لرسام عالمي يطالب بالده باالعتذار لفلسطين
أزال ناشطون فلسطينيون ومتضامنون أجانب ،أمس ،الستار عن لوحة جديدة للرسام العالمي

البريطاني روبرت بانكسي على جدار الضم والتوسع العنصري شمال مدينة بيت لحم ،تطالب
بريطانيا باالعتذار عن وعد "بلفور" المشؤوم.
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اللوحة الجديدة التي نقشت على الجدار الفاصل تحمل عبارة "" ،"Er Sorryآسف" ،ويعلوها شعار
التاج البريطاني ،وهو المطلب الفلسطيني من الحكومة البريطانية باالعتذار للشعب الفلسطيني عن

الوعد المشؤوم.

وشهد محيط فندق "الجدار" شمال مدينة بيت لحم ،فعاليات بمشاركة و ازرة السياحة وحضور عشرات

األطفال والفتية في إطار فعاليات مئوية وعد "بلفور".

وكالة معاً اإلخبارية2017/11/1 ،

 .03دراسة إسرائيلية :دمقرطة مصر ستنهي "كامب ديفيد"
صالح النعامي :سلّط "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي األضواء على مسوغات القلق
اإلسرائيلي من أية تحوالت داخلية يمكن أن تفضي إلى إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي في العالم

العربي.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة "عدكون استراتيجي" ،الصادرة عن المركز ،فإن "إنجاز التحول

الديمقراطي في مصر ،على سبيل المثال ،يعني بلورة بيئة سياسية واجتماعية ستفضي إلى إسدال
الستار على السالم مع إسرائيل في أحسن األحوال ،أو حتى التأسيس لواقع يمكن أن يقود الندالع

حرب بين الجانبين ،وذلك بسبب الرفض الجماهيري للسالم مع تل أبيب".

وحسب الدراسة التي نشرها المركز على موقعه ،يوم األربعاء ،بمناسبة مرور  40عاماً على التوقيع

على اتفاقية "كامب ديفيد" ،جزم فيها عوفر فنتور ،الباحث في المركز ،ومؤمن سالم ،رئيس تحرير

مجلة "مصر المدنية" ،واللذان أعداها ،بأن نخب الحكم ورجال األعمال المتنفذين في مصر ،استغلوا

التوقيع على "كامب ديفيد" في مراكمة ثروات طائلة من خالل احتكار الفرص االقتصادية التي

أتاحتها "كامب ديفيد" ،على شكل التوصل لصفقات "فاسدة" ،مثل التوقيع على صفقة شراء الغاز،

وجني عوائد كبيرة من تطبيق اتفاقية "كويز" ،التي تتضمن تعاوناً في مجال التجارة البحرية وصناعة

النسيج.

وتصل الدراسة إلى حد االستنتاج بأن نخب الحكم في مصر قاومت التطبيع في بعض األحيان،

خشية أن يسمح لقوى غير مرتبطة بهذه النخب بمنافستها على المكاسب التي تجنيها نتيجة احتكارها

لالستفادة من االتفاقات والصفقات االقتصادية مع إسرائيل.
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 .03تحركات السفير اإلسرائيلي تشعل غضب المصريين
القاهرة :أشعلت تحركات سرية وزيارات غير معلنة للسفير اإلسرائيلي لدى القاهرة ،ديفيد غوفرين،
تضمنت زيارة مدينتي اإلسكندرية ودمنهور ،شمال البالد ،غضب المصريين.

وكان غوفرين زار الثالثاء الماضي ،وسط إجراءات أمنية مشددة ،ضريح الحاخام يعقوب أبو

حصيرة ،في قرية دمتيوه التابعة لمركز دمنهور في البحيرة ،على الرغم من صدور حكم من محكمة

القضاء اإلداري في اإلسكندرية في عام  ،2014بإلغاء االحتفاالت السنوية نهائيا بمولد "أبو حصيرة"

لـ"مخالفتها للنظام العام واآلداب ،وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية".

وأثارت زيارة السفير اإلسرائيلي غضب المصريين على مواقع التواصل االجتماعي .كما خرجت

تصريحات سياسية منددة.

محمد البسيوني ،أمين حزب تيار الكرامة ،أعتبر أن "زيارة سفير الكيان الصهيوني في مصر

مرفوضة" ،مؤكداً أن "المصريين ناضلوا ضد استمرار احتفاالت مولد أبو حصيرة الذي يتخذ منه
الصهاينة بابا للوجود في مصر سنويا ،وأن على السلطات المصرية احترام القانون وااللتزام بحكم

المحكمة اإلدارية التي ألغت االحتفاالت".

وبين أن "تحركات السفير تأتي في إطار محاولة الصهاينة تقديم أنفسهم مسؤولين عن اليهود في

العالم وأن األثار التي تخص اليهود تقع تحت مسؤوليتهم" ،مشي اًر إلى أن "السلطة المصرية وقعت

في خطأ فادح عندما سمحت له بزيارة المعبد".

القدس العربي ،لندن2017/11/2 ،

 .03الحكومة األردنية :وعد بلفور محطة سوداء في تاريخ اإلنسانية العالمي
السبيل  -مؤمنة معالي :قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الموقف

األردني فيما يتعلق بإعادة فتح السفارة اإلسرائيلية في عمان كما هو؛ ولن تفتح السفارة "اإلسرائيلية"

في عمان حتى تنصاع إسرائيل لما يمليه القانون الدولي.

وعلق المومني في حديثه لـ"التلفزيون األردني" صباح الخميس على حلول المئوية األولى لوعد بلفور:
وعد بلفور محطة سوداء في تاريخ اإلنسانية العالمي؛ ففي مثل هذا اليوم شرد شعب بأكمله.

السبيل ،عمان2017/11/2 ،
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 .44لجنة فلسطين بمجلس األعيان األردني تدعو المجتمع الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية

ٍ
برد
عمان – بترا :طالبت لجنة فلسطين في مجلس األعيان المجتمع الدولي عامة وبريطانيا خاصة " ّ
ّ
التطرف
وفعال لتبعات وعد بلفور الذي تبنوه ونتائجه الكارثية المدمرة التي أفرزت ظواهر
ٍ
بليغ ّ
ّ
واإلرهاب والكراهية نتيجة لعدم حل القضية الفلسطينية" ،مؤكدة ضرورة "إنهاء حالة الصراع المستمرة

من خالل االعتراف الصريح بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران
عام  1967وفق حل الدولتين وق اررات الشرعية الدولية.

السبيل ،عمان2017/11/1 ،

" .44حق العودة" تؤكد وقوف الشعب األردني لجانب شقيقه الفلسطيني
عمان  -محمد الخصاونة :أكدت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة أن الشعب األردني وقواه الحية
ّ
يقف بحزم إلى جانب شقيقه الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد االحتالل الصهيوني
العنصري من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في العودة واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها

القدس.

وأكدت اللجنة أن المقاومة هي التي فرضت على العالم الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة وهي التي

أدت إلى حضور القضية الوطنية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي وأن أي تنازل عن هذا

الحق سيؤدي إلى تصفية القضية وانكار حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وطن مستقل وحر
من االحتالل واالستعمار بكل أشكاله.

الرأي ،عمان2017/11/1 ،

 .44لجنة فلسطين بنقابة الصحفيين األردنيين تدين احتفاء بريطانيا بوعد بلفور
أدانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين احتفاء بريطانيا بوعد بلفور الذي وصفته اللجنة بـ"الخطيئة
التاريخية المشؤومة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عبر منح الصهاينة حق إقامة كيان لهم

على أرض فلسطين وعلى دماء شعبها صاحب الحق والتاريخ الراسخ في أعماق األرض الفلسطينية".

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها في ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور رفضها واستنكارها وعد

بلفور ورفضه ما ترتب عليه من سرقة األرض الفلسطينية وتهجير شعبها "الذي لن يسلم بهذه

الجريمة وسيواصل مقاومته في الداخل والخارج للمشروع الصهيوني االستعماري على أرض فلسطين"
بحسب ما رود في البيان.
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 .47حملة نقابة المهندسين األردنيين لدعم القدس تتخطى  1.4مليون دوالر
وصل مجموع تبرعات المواطنين ضمن حملة "فلنشعل_قناديل_صمودها" التي أطلقتها لجنة
"مهندسون من أجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسين حتى الساعة التاسعة والنصف من يوم
األربعاءُ ،1,413,534 ،رصدت إلعمار بيوت البلدة القديمة في القدس.
ودعت نقابة المهندسين األردنيين كافة أبناء الشعب األردني وأصحاب الشركات وشركاء النقابة

للتفاعل والتبرع من أجل ترميم بيوت المقدسيين في البلدة القديمة.

السبيل ،عمان2017/11/1 ،

 .40نصر هللا يؤكد التضامن مع حركة الجهاد اإلسالمي
بيروت :اتصل األمين العام لـ "حزب هللا" السيد حسن نصر هللا باألمين العام لحركة "الجهاد
اإلسالمي" في فلسطين رمضان عبد هللا شلح ،معزياً بـ "الشهداء المقاومين الذين قضوا في القصف
اإلسرائيلي األخير على غزة" ،وفق إعالم الحزبُ ،مديناً "هذا العدوان السافر" ،ومؤكداً "وقوف
وتضامن الحزب والمقاومة اإلسالمية في لبنان معهم في معركة المصير الواحد والقضية الواحدة".
الحياة ،لندن2017/11/2 ،

 .44نصر هللا يعزي هنية بشهداء العدوان على غزة
أجرى األمين العام لـ "حزب هللا" السيد حسن نصر هللا اتصاالً برئيس المكتب السياسي لحركة

عبر فيه عن تعازي الحزب بالشهداء الذين قضوا
المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية أمسّ ،
في العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة.
وأكد "وقوف حزب هللا إلى جانب اإلخوة في حركة حماس والجهاد اإلسالمي وبقية فصائل المقاومة

الفلسطينية في مواجهة العدوانية الصهيونية وكل ما يستهدف المقاومين في المنطقة".

المستقبل ،بيروت2017/11/2 ،

 .44بري :بناء "إسرائيل" جدا ارً على حدودنا يستدعي تحركاً عاجالً نحو الهيئات الدولية

بيروت :رّكز رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في لقائه مع النواب خالل لقاء األربعاء أمس،

على االعتداءات واالستهدافات اإلسرائيلية المنظمة للسيادة اللبنانية ،مشي اًر إلى "معلومات وتقرير عن

نية العدو اإلسرائيلي بناء جدار على الحدود ،واالعتداء على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا".
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وقال" :مثل هذه االعتداءات واالستهدافات تعتبر انتهاكاً فاضحاً للبنان وسيادته ،وتستدعي تحركاً

سريعاً تجاه الهيئات الدولية لوضع حد لها".

وأطلع بري النواب على "مضمون تقرير له طابع السرية بأن الجدار يمتد في القطاع الغربي من
نقطة مقابل رأس الناقورة حتى نقطة مقابل علما الشعب ،ويمتد في القطاع الشرقي من نقطة مقابل

العديسة حتى نقطة مقابل كفركال .وعلى رغم أن قائد "يونيفيل" طلب من الجانب اإلسرائيلي عدم
تبين أن هذه النقاط في الناقورة
إقامة أي بناء في المناطق المتحفظ عليها فإن الخرائط اإلسرائيلية ّ
وعلما الشعب والعديسة مشمولة بالجدار ،هذا عدا عن تجريف وحفر وتغيير معالم األرض في غالبية

المناطق الزراعية التي يملكها لبنانيون".

الحياة ،لندن2017/11/2 ،

" .43الوطنية لدعم القضية الفلسطينية" بذكرى وعد بلفور :مطالبة بوعد مضاد لوعد بلفور
رأت "الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية" ،بعد اجتماع برئاسة منسقها العام الدكتور نزيه

الخياط ،بمناسبة حلول  100عام على "ذكرى وعد بلفور" ،أنه "انطالقاً من الجريمة والخطيئة الكبرى

التي ارتكبها االستعمار البريطاني بإعالنه وعد بلفور ،الذي قضى بإقامة وطن قومي لليهود على

أرض فلسطين التاريخية ،والذي كانت من نتائجه اقتالع شعب بكامله من أرضه.

ودعت الهيئة الدول العربية واإلسالمية ومؤسسة األزهر وحاضرة الفاتيكان ،إلى "إصدار وعد تاريخي

مضاد لوعد بلفور ،يحمل عنوان "وعد الدولة والعودة" ،يدعو إلى إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،وتأكيد حق العودة للشعب الفلسطيني في الشتات من دون قيد
أو شرط ،مما قد يسمح بتحقيق السالم ويعيد تصويب البوصلة والتوحد باتجاه مواجهة التناقض
الرئيسي في المنطقة المتمثل بالكيان الصهيوني".

المستقبل ،بيروت2017/11/2 ،

 .43الكشف عن شبكـة للموسـاد اإلسرائيلي في لبنـان
بيروت – وكاالت :كشف المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ،خالل برنامج عرض
في إحدى القنوات التلفزيونية ،أن األمن ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في تموز الماضي.

ونقلت وسائل إعالم محلية عن المسؤول األمني اللبناني ،أن تلك الشبكة يديرها شخص سوري من
مدينة حلب يدعى بولس جورج خوري ،قدم إلى لبنان عام .2014
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وتضمنت تفاصيل الواقعة أن خوري سافر من حلب إلى بلجيكا عام  2011وتعرف هناك على
مجموعة من األجانب ،يحملون جنسيات بريطانية وأمريكية وصينية ورومانية وبلجيكية ،ويعملون في

شبكة للموساد اإلسرائيلي ،يديرها قسيس إفريقي تحت غطاء العمل الكنسي ،وذلك أثناء تردده على
كنيسة في ضواحي بروكسل.

المعلومات أشارت أيضا إلى أن العالقة األوثق ،كانت تربط خوري بفتاة رومانية عضو في منظمة

"أصدقاء إسرائيل" في أوروبا .وعقب عودة المعني إلى لبنان عام ُ ،2014جند من قبل أجنبيين
يعمالن في إحدى الجمعيات الخيرية في الخارج ،وقد عرض عليهما خوري إنشاء فرع للجمعية في
لبنان ،وتم تنفيذ االقتراح الستخدام هذا الفرع بمثابة غطاء لتجنيد عمالء لصالح الموساد.

ونقلت المصادر أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الخارجي "الموساد" كلف بولس جورج خوري
بالمهام التالية :تجنيد متطوعين لصالح الموساد اإلسرائيلي ،واستقبال أشخاص من الخارج يعملون

لصالح الموساد ،لمعاينة مواقع عسكرية وأمنية ومراكز تابعة للجيش ،وترتيب لقاءات مع أشخاص

لديهم قابلية للتعامل مع الموساد ،ونشر فكر المسيحية المتصهينة في الكنائس ،ومحاولة تجنيد أحد

مسؤولي الكنائس في لبنان.

الدستور ،عمان2017/11/2 ،

 .59الطيران اإلسرائيلي يغير على أهداف في سورية
بيروت ـ “راي اليوم” :قالت مصادر أمنية لبنانية ،إن طائرات حربية إسرائيلية شنت ،مساء األربعاء،

غارات على مواقع داخل األراضي السورية بعد تحليق مكثف في أجواء لبنان.

وقالت المصادر ،إن دوي انفجارات قوية سمعت في جرود رأس بعلبك والفاكهة والعين ،شمالي
بعلبك ،شرقي لبنان (على الحدود اللبنانية السورية) ،ناتجة عن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع

بريفي دمشق(جنوب) وحمص “وسط سوريا” ،دون أن تحدد تلك المصادر طبيعة تلك المواقع.

وأشارت المصادر ،التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ،أن الطيران اإلسرائيلي حلق في أجواء

لبنان على مستوى منخفض قبل سماع دوي االنفجارات بالمناطق اللبنانية.

من جانبه ،أفاد تلفزيون السوري الرسمي ،بأن الجيش السوري “تصدى للطائرات اإلسرائيلية

باستهدافها بصاروخ أرض -جو” ،دون أن يشير لتفاصيل حول الغارات.

ولم يصدر عن الجانب الرسمي اإلسرائيلي تعليق فوري حول موضوع الغارات وهو أمر انتهجه خالل

الفترة الماضية بخصوص الحديث عن شن سالح الطيران غارات داخل األراضي السورية.
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وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلسرائيلية ،أن الجيش اإلسرائيلي نفذ غارة في سوريا ليل
األربعاء ،واستهدفت الطائرات اإلسرائيلية منشأة بمنطقة حسياء الصناعية في ريف حمص.

وأفيد بأن الجيش السوري أطلق صواريخ أرض-جو في اتجاه الطائرات المغيرة”.

في المقابل ،تحدثت وسائل إعالم إسرائيلية عن استهداف مقاتالت إسرائيلية أهدافا في سوريا ،وقالت

“القناة العاشرة اإلسرائيلية” إن “غارة إسرائيلية نفذها الطيران الحربي على مصنع لألسلحة غرب
مدينة حمص في سوريا”.

رأي اليوم ،لندن2017/11/1 ،

 .61أبو الغيط :وعد بلفور يمثل ذروة االنحياز الدولي ضد الشعب الفلسطيني
وفا ،األناضول :أكد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،أن خطاب بلفور وما فيه من

ويعد تجسيداً لعدم االكتراث
تعهدات إنما ُيمثل ذروة االنحياز الدولي ضد الشعب الفلسطينيُ ،
بحقوقهم التاريخية في أرض فلسطين.
واعتبر أبو الغيط خالل لقائه ،أمس ،سفير فلسطين لدى مصر ،مندوبها الدائم في جامعة الدول

العربية جمال الشوبكي ،بمناسبة انتهاء مهام عمله في مصر ،أن "وعد بلفور" ُيمثل ذروة االنحياز
ويعد تجسيداً لعدم االكتراث بحقوقهم التاريخية في أرض فلسطين.
الدولي ضد الشعب الفلسطينيُ ،
وانتقد افتخار بريطانيا بـ"وعد بلفور" ،واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني

بأكمله" .وأشار إلى أنه "كان من المتوقع والمأمول أن تستقبل بريطانيا ذكرى مرور مئة عام على
وعد بلفور بإعالن اعترافها دون إبطاء ،بدولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران

."1967

المراد البريطاني األصلي من وعد بلفور ،تحقق بقيام الدولة اإلسرائيلية على
واستطرد قائالً إن " ُ
أراضي فلسطين تحت االنتداب ،ولكن دون أن تصبح دولة حقوق متساوية لكل مواطنيها بل بؤرة
اع وتوتر في المنطقة بأسرها".
صر ٍ

بدوره ،قال الشوبكي ،إن "الشعوب العربية ستظل تعتبر وعد بلفور المشؤوم ،جريمة تاريخية وظلماً

تاريخياً لحق بالشعب الفلسطيني وتسبب في مأساة عمرها مائة عام ،أدت إلى تشتيت  12مليون

فلسطيني في أنحاء العالم".
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 .61منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
جدة :أكدت منظمة التعاون اإلسالمي اليوم األربعاء ،موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب
الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على
حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وحق الالجئين الفلسطينيين في

العودة وفقاً لقرار األمم المتحدة رقم .194

وجاء ذلك في بيان صادر عن األمانة العامة بمناسبة الذكرى المئوية األولى لصدور وعد بلفور

المشؤوم.

وقالت المنظمة إن وعد بلفور جسد بداية الظلم التاريخي الذي ال تزال تداعياته واقعة على الشعب

الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من االحتالل واالضطهاد والتهجير والتطهير العرقي والحرمان من
حقوقه المشروعة.

ودعت المنظمة ،الحكومة البريطانية إلى اتخاذ مواقف بناءة بموجب المسؤولية التاريخية والقانونية

والسياسية واألخالقية التي تتحملها إلى جانب المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي واالعتراف

الكامل بدولة فلسطين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ،وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية

المشروعة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

" .62اإلخوان" تطالب بريطانيا بالتوقف عن استفزاز العرب والمسلمين
قالت جماعة اإلخوان المسلمين إن وعد بلفور المشؤوم الظالم أو غيره من االنحيازات للكيان

الصهيوني لن يفت من عزيمة األمة في نصرة قضية فلسطين العادلة ،بل سيكون دافعاً لكل أحرار
العالم لبذل كل الجهود الممكنة إلبطال هذا الوعد وكل ما نتج عنه من ضرر وأثر وجرائم.

ودعت الجماعة في تصريح صحفي صدر اليوم األربعاء عن ناطقها اإلعالمي معاذ الخوالدة
الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني ونضاله في سبيل نيل حريته

واستقالل أرضه من محتل غاشم يمارس أبشع صور اإلرهاب والتطرف.

وطالبت الجماعة الحكومة البريطانية بالتوقف عن سلوكها المستفز للشعوب العربية واإلسالمية

بتفاخرها واحتفالها باستمرار آخر استعمار واحتالل في العالم واالعتذار عن الكارثة السياسية
واإلنسانية التي تسبب بها وعد بلفور.
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 .63قرقاش :تمنينا أالَّ تحتفي بريطانيا بوثيقة أدت إلى النكبة
قال الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أمس على "تويتر"" :في الذكرى المئوية
تمنينا ،في الحد األدنى ،أالَّ تحتفي بريطانيا بوثيقة وسياسة أدت إلى النكبة
لوعد بلفور المشؤومّ ،

الكبرى للشعب الفلسطيني".

وتصادف اليوم الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم .وبينما شهدت األراضي الفلسطينية ،أمس،

غضباً عارماً تنديداً بالوعد ،الذي قابله االحتالل بالقمع والتنكيل ،يعتزم الفلسطينيون اليوم الخروج
بمسيرات كبيرة تنديداً بقرار الحكومة البريطانية االحتفال بالوعد ،وتجاهلها مطالب الفلسطينيين

باالعتذار.

الخليج ،الشارقة2017/11/2 ،

 .40الشبكة الدولية من أجل فلسطين :اإلمارات والسعودية افتعلتا أزمة الخليج للتطبيع مع "إسرائيل"
عمان  -أسعد العزوني :قال مدير الشبكة الدولية من أجل فلسطين في لبنان عماد عيسى إن
ّ
التطبيع اإلماراتي -السعودي مع إسرائيل سيؤثر سلباً على القضية الفلسطينية ،وسيؤدي إلى
إيجابيات لدولة االحتالل ،واصفاً ذلك بالكارثة ألن الموضوع يرتبط بالدول الخليجية الغنية خاصة
السعودية واإلمارات ،اللتين ستضغطان على العديد من الدول العربية الفقيرة للتطبيع مع إسرائيل ،كما

سيكون هناك ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القرار الفلسطيني وعلى الفصائل الفلسطينية ما

سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من القضية الفلسطينية .وأوضح عيسى لـ "الراية" على هامش جلسات

مؤتمر "تركيا والقضية الفلسطينية" في مدينة قونيا التركية ،أن التطبيع اإلماراتي  -السعودي مع

إسرائيل قديم جداً ،وأن الطرفين كانا يبحثان عن طريقة مناسبة لإلعالن عنه بشكل فاضح ،ولذلك

افتعلوا أزمة الخليج وحصار قطر لتخدير شعوبهم وتنويمها حتى ال تكون ردات الفعل على التطبيع

غير متفقة مع السياسات الرسمية ،مؤكداً أنه تبين أن غالبية السعوديين واإلماراتيين يرفضون حصار

قطر والتطبيع مع إسرائيل.

الراية ،الدوحة2017/11/2 ،

 .65األمم المتحدة ترحب بتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر غزة

غزة  :رحب نيكوال ميالدينوف ،منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط،

بعملية تسلم السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن إدارة معابر قطاع غزة .وقال في تصريح

صحافي " هذا تطور بارز في تنفيذ االتفاق المبرم بين الفلسطينيين والذي تم توقيعه في القاهرة في
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 12أكتوبر" ،مطالبا بالحفاظ على "الردود اإليجابية وتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في غزة
بالكامل" .وأكد المسؤول الدولي أن من شأن عودة المعابر "تيسير رفع اإلغالق ،ومعالجة الشواغل

األمنية المشروعة إلسرائيل" إضافة إلى إطالق المزيد من الدعم الدولي إلعادة إعمار غزة ونموها
واستقرارها وازدهارها.

القدس العربي ،لندن2017/11/2 ،

 .66إيطاليا ترحب بعودة معابر غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية
رما :رحب وزير الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي أنجيلينو ألفانو بعودة معابر غزة ،اليوم األربعاء،
تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.

وقال ألفانو في بيان صدر عن القنصلية اإليطالية العامة في القدس ،إن هذه هي الخطوة الملموسة

األولى نحو عودة حكومة السلطة الوطنية التي يقودها الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة ،فضال

عن كونه تطو ار هاما في ضوء إعادة إطالق المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية المنشودة.

وأكد وزير الخارجية أن إيطاليا تدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بكامل مهامها الحكومية ،بما

في ذلك قطاع األمن.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .67بريطانيا تحتفل بمرور  100عام على تصريح "بلفور"
صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيري از ماي أمام البرلمان البريطاني ،بمناسبة مرور مائة عام على
تصريح بلفور ،بأن بريطانيا ستحتفل بهذه المناسبة بافتخار .وأنها تفتخر بدور بريطانيا في إقامة

"دولة إسرائيل" ،مضيفة أن من المهم اآلن العمل على التوصل لحل الدولتين إلنهاء النزاع اإلسرائيلي
الفلسطيني.

تشعر حكومة االحتالل بخيبة أمل تجاه السلوك البريطاني بخصوص إحياء ذكرى مرور مائة عام
على وعد بلفور المشؤوم ،فرغم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيري از ماي ،إال أن االحتفاء

البريطاني بالذكرى حسب تقارير صهيونية لم يكن مرضيا ،وال يعكس حقيقة الدور البريطاني الذي

تفاخرت به رئيسة الوزراء.

وكما ذكر موقع الفلسطيني "بوابة الهدف االخبارية" بتاريخ  ، 2017-10-28فان ذلك ينعكس في
ظل غياب احتفاالت عامة أو مناسبة رسمية تقيمها الحكومة البريطانية ،حيث النشاط الوحيد الذي

تناوله اإلعالم الصهيوني بإحراج هو حفل السفارة البريطانية في دولة االحتالل الذي جرى قبل
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المناسبة بأسبوع ،وقد تم تنظيمه على مستوى منخفض نسبيا ،لم يحضره سوى صهاينة من أصل
بريطاني ،وأدلى السفير البريطاني ديفيد كواري بكلمة قصيرة أراد فيها بدور ومساهمة اليهود

البريطانيين المتحولين إلى إسرائيليين أكثر ما تحدث عن الرسالة المشؤومة الصادرة قبل مائة عام.
ونقلت صحيفة هآرتس أنه بالنسبة للعديد من األعضاء السابقين والحاليين في و ازرة الخارجية

البريطانية فإن التزام بريطانيا بالوثيقة كان مدعاة للخجل وليس للفخر.

الدستور ،عمان2017/11/2 ،

 .68اللورد بلفور :ال اعتذار عن "إعالن بفور" ...لكن القدس يجب أن تخضع إلشراف األمم المتحدة
عم والده ،اللورد
لندن -كميل الطويل :دافع اللورد رودريك بلفور عن "إعالن بلفور" الذي أصدره ّ
آرثر عام  ،1917وقال إنه لم يكن "وعداً" بأن بريطانيا ستقيم دولة لليهود في فلسطين ،بل كان عبارة
تعبر عن "التضامن" مع آمال اليهود في إقامة وطن لهم ،بشرط عدم المس بحقوق غير
عن "رسالة" ّ
اليهود في "األرض المقدسة" في فلسطين .وشدد على ضرورة النظر إلى "إعالن بلفور" من وجهة
نظر تاريخية تأخذ في االعتبار ظروف الحرب العالمية األولى ،حيث "دعم األتراك األلمان...

وخسروا" .ورفض الدعوات إلى إصدار بريطانيا "اعتذا اًر" عن "إعالن بلفور" ،قائال إن القدس يجب

أن تكون "موقعاً تراثياً عالمياً" يخضع إلشراف األمم المتحدة.

الشرق األوسط ،لندن2017/11/2 ،

 .69تصاعد المطالبات الرسمية في بريطانيا إل زالة حماس عن قائمة "اإلرهاب"
نقاشا حول رفع اسم
لندن :شهد مجلس اللوردات ،الغرفة العليا للبرلمان البريطاني ،الثالثاء الماضيً ،
حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،عن قائمة "اإلرهاب".

وفتح النقاش بطلب من اللورد رايموند هيلتون ،الذي أفاد أنه التقى ممثلين عن الحركة في غزة

والضفة الغربية ،وأن األوضاع في األراضي الفلسطينية قد تغيرت بشكل كبير إثر المصالحة بين
حركتي فتح وحماس ،واقترح إزالة األخيرة عن قائمة اإلرهاب؛ "لدعم جميع األطراف التخاذ مواقف

تصلبا" ،ولتدعيم الثقة لدى الجانب الفلسطيني.
أقل
ً
خصوصا المناصرين
ومع أن طلب "هيلتون" ووجه بالرفض من الحكومة ومن أعضاء في المجلس،
ً
عددا من اللوردات رحبوا باالقتراح ،وطالب اللورد "فرانك جود" ،وزير الدولة األسبق
لالحتالل ،إال أن ً
للشؤون الخارجية ،بأن تتعامل حكومة بالده مع حماس كما تعاملت مع الجيش الجمهوري األيرلندي،

مؤكدا أنها منظمة تعددية تقبل اآلخر.
ً
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وفي اليوم التالي ،نقلت صحيفة "ذي صن" المحلية ،أن وزير الخارجية البريطاني ،بوريس جونسون،
رفض التأكيد على وجود اتصاالت بين حكومته والحركة ،إال أنه ألمح إلى وجودها بقوله" :نحن

نجري محادثات مع العديد من األشخاص حول العالم".

ووصف جونسون" ،حماس" ،بأنها "قوة سياسية" ،ولفت إلى ضرورة وجود اتصاالت معها ،بالرغم من

عد بالده أنها "إرهابية".
ّ

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/2 ،

 .71المبعوث الصيني للسالم يؤكد استعداد بالده للعب دور أساسي لدفع عملية السالم بالشرق
األوسط

رام هللا :أكد المبعوث الصيني لعملية السالم في الشرق األوسط كونغ شياو شينغ ،خالل لقائه وزير
الخارجية في الفلسطيني رياض المالكي في رام هللا ،موقف بالده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية،
وحق شعبنا في نيل حريته واستقالله وتقرير مصيره على تراب وطنه فلسطين وعاصمتها القدس

الشرقية.

وشدد على َّ
أن بالده مستعدة للعب دور سياسي فاعل إلعطاء دفعة لعمليَّة السالم في المنطقة ،مبديا
ّ
استعدادا بالده لدعم وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتي تعتبر رافعة أساسية لالقتصاد
الفلسطيني والتخفيف من معاناة أبنائه على المستويات كافة ،خاصة تلك المشاريع ذات العالقة

بقطاع الطاقة والكهرباء ،واالتصاالت والمياه العادمة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/1 ،

 .71وفد من االتحاد األوروبي يتفقد مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين في لبنان
زار وفد رفيع المستوى من االتحاد األوروبي ،مخيم البداوي ،ضم برلمانيين ومسؤولين من دول

االتحاد ،وكان في استقبالهم المدير العام لـ"االونروا" في لبنان كالوديو كوردوني ،وأمين سر الفصائل
الفلسطينية في الشمال القيادي في "الجبهة الديموقراطية" عاطف خليل ،ومن الفصائل واللجنة

الشعبية.

وألقيت كلمات لكل من مدير "األونروا" في الشمال أسامه بركة ،وكوردوني الذي شكر االتحاد

األوروبي على دعمه المستمر لألونروا "ال سيما في مجال التعليم وتحسين البنى التحتية ما يساهم

في تحسين الظروف المعيشية لالجئين".
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ودعا خليل إلى زيادة دعم االتحاد األوروبي لـ"األونروا" كي تقوم بواجباتها "تجاه الالجئين في لبنان
واألقطار األخرى حتى تطبيق القرار الدولي القاضي بعودة الالجئين".

المستقبل ،بيروت2017/11/2 ،

 .72ناشطون من  25دولة يغردون على مواقع التواصل تنديداً بـ"وعد بلفور"

إسطنبول  -األناضول :شارك ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل االجتماعي بمدينة إسطنبول
التركية ،امس ،بالتغريد بشكل موحد باستخدام وسم " "Balfour100للتنديد بوعد بلفور.

وطالبت التغريدات التي تأتي في سياق حملة للتنديد بوعد بلفور ،انطلقت في منتصف أيلول

الماضي في قرابة  25دولة ،بأن تعتذر بريطانيا للفلسطينيين عن وعد بلفور ،الذي تحل ذكراه الـ،100

اليوم الخميس.

واستخدم المغردون في حملتهم التي شارك فيها أيضا نشطاء من أكثر من  25دولة حول العالم،

خمس لغات هي اإلنجليزية ،والتركية ،والعربية ،والفرنسية ،واإلسبانية.

األيام ،رام هللا2017/11/2 ،

 .73مؤرخ فلسطيني :الوكالة اليهودية حاولت استصدار وعد من ألمانيا وفرنسا قبل بلفور
حيفا  -ناهد درباس ،نضال محمد وتد :قد يبدو للوهلة األولى أن مرور مائة عام على إصدار وعد
بل فور ،فترة زمنية كافية لكتابة كل ما يمكن عن هذا الوعد وظروفه ،وأنه لم يعد هناك ما يضاف أو
يكشف عنه .لكن المؤرخ الفلسطيني ،ابن حيفا ،جوني منصور ،يفاجئ القراء العرب بكتابه الجديد

الصادر هذه األيام ،تحت عنوان "مئوية تصريح بلفور  2017-1917تأسيس دولة وتأشيرة القتالع
شعب" ،الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ،بقراءة جديدة ونظرة مغايرة

للتاريخ ،تصل إلى حد اعتباره اليوم أن الصهيونية قد انتهت بانتصارها في استصدار وعد بلفور

وترجمته على أرض الواقع ،بإقامة دولة االحتالل على كامل أراضي فلسطين ،لنصل اليوم إلى

مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الصهيونية ،ليس بالمفهوم اإلسرائيلي الذي يستخدم هذا المصطلح

للداللة على التراجع عن عقيدة الصهيونية ،وانما بمفهوم حلول إسرائيل كمرحلة جديدة تنهي دور
الحركة الصهيونية.

وفي مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" يقر منصور ،أنه من حيث الوثائق التاريخية والمعلومات ال

جديد عملياً ،لكنه يستدرك قائالً إن كتابه يبحث مثالً بشكل خاص في خلفيات وعد بلفور
واألشخاص والمؤسسات التي عملت على استصدار الوعد ،خصوصاً أن الوكالة اليهودية ،التي
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كثفت في سنوات الحرب العالمية األولى وما قبلها ،نشاطها الستصدار وعد لها في فلسطين ،لم
تتردد في إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع ألمانيا وال مع فرنسا ،عندما نصحت بريطانيا بداية حاييم

وايزمان بالتفاوض (بفعل اتفاقيات سايكس بيكو التي كانت ال تزال سرية) بالتفاوض مع الحكومة
الفرنسية ،وتحديداً مع جورج كليمانصو ،لتحصيل وعد بأن يكون شمال فلسطين ،في الجليل ،األرض
المحددة لوعد بوطن قومي لليهود.

العربي الجديد ،لندن2017/11/2 ،

 .74السفير الجزائري لدى قطر :ال حل لألزمة الخليجية إال بالحوار وندعم وساطة الكويت
الدوحة :احتفلت سفارة الجزائر في قطر بالعيد الوطني للجمهورية الجزائرية .وألقى السفير عبد العزيز
سبع سفير الجزائر في الدوحة كلمة في االحتفال ،تطرق فيها الى األزمة الخليجية قائال :ان الجزائر
دعت منذ الوهلة األولى جميع الدول المعنية بانتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتجاوز

الخالفات التي تظهر من الطبيعي في العالقات بين الدول ،وااللتزام في جميع الظروف بمبادئ

للدول واحترام سيادتها .كما أعربت عن تأييدها
ُحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ُ
لوساطة سمو أمير الكويت ،الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،إليجاد حـل لهذه األزمة في إطار
األسرة الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الشرق ،الدوحة2017/11/2 ،

 .75البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر
دبي – رويترز :اتهم المحامي العام في البحرين اثنين من زعماء الحزب المعارض المحظور
بالتجسس لحساب قطر ،بعد شهور من قطع العالقات مع الدوحة وسط خالف ديبلوماسي إقليمي.

وأفادت وكالة األنباء الرسمية بأن "الشيخ علي سلمان ،األمين العام لجمعية الوفاق والشيخ حسن
سلطان ،متهمان بالتخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين واإلضرار بمركزها الحربي

والسياسي واالقتصادي ومصالحها القومية ،والنيل من هيبتها".
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 .76وعد بلفور ليس مناسبة لالحتفال
محمود عباس
ال يعرف الكثير من البريطانيين آرثر جيمس بلفور الذي شغل منصب رئيس الوزراء في أوائل القرن

العشرين ،ولكن اسمه مألوف جداً لـ  12مليون فلسطيني .وفي الذكرى المئوية لوعد بلفور ،يتوجب
على الحكومة البريطانية أن تغتنم الفرصة وتقوم بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا

الفلسطيني.

في مكتبه في لندن ،بتاريخ  2نوفمبر  ،1917وقّع السير آرثر جيمس بلفور رسالة يعد بها المنظمة
الصهيونية بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين .لقد تعهد بلفور بمنح أرض فلسطين التي لم
تكن له ،متجاهالً الحقوق السياسية لشعبنا الذي عاش على هذه األرض من آالف السنين .وبالنسبة

للشعب الفلسطيني ،أبناء شعبي ،فقد كانت األحداث التي سببتها هذه الرسالة مدمرة وتركت آثا اًر
بعيدة المدى على شعبنا.

لقد خلقت السياسة البريطانية الداعمة للهجرة اليهودية إلى فلسطين مقابل تنكرها للحق العربي

الفلسطيني في تقرير المصير توترات شديدة بين المهاجرين اليهود األوروبيين والسكان الفلسطينيين
األصليين .وعانت فلسطين ،التي أصبحت البند األخير على جدول أعمال إنهاء االستعمار ،وعانينا

نحن شعب فلسطين الذين نسعى إلى الحصول على حقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير

من أكبر نكبة عرفها التاريخ المعاصر .ففي عام  1948قامت الميليشيات الصهيونية بطرد ما يقارب

مليون رجل وامرأة وطفل قس اًر من وطنهم وارتكبت مجازر مروعة ودمرت مئات القرى في هذه

العملية .لقد كان عمري  13عاماً حين طردنا قس اًر من صفد .وفيما تحتفل إسرائيل بتأسيس دولتها،
نحيي نحن الفلسطينيين ذكرى مرور أحلك يوم في تاريخنا.

إن وعد بلفور ليس واقعة يمكن نسيانها ،حيث يبلغ عدد أبناء شعبي اليوم أكثر من  12مليون نسمة

متفرقين في جميع أنحاء العالم ،أجبر بعضهم للخروج بالقوة من وطنهم في عام  ،1948وما زال أكثر

من  6ماليين فلسطيني يعيش في المنفى حتى يومنا هذا .ويبلغ عدد الذين تمكنوا من البقاء في
منازلهم  1.75مليون نسمة يعيشون اليوم في ظل نظام تمييزي ممنهج في دولة إسرائيل .ويعيش نحو

 2.9مليون فلسطيني في الضفة الغربية في ظل احتالل عسكري وحشي تحول إلى استعمار ،منهم
 300,000من سكان القدس األصليين الذين ال زالوا يقاومون سياسات االحتالل اإلسرائيلية التي تعمل

على ترحيلهم قس اًر من مدينتهم ،بينما يعيش مليوني فلسطيني في قطاع غزة ،السجن المفتوح الذي
يتعرض للتدمير بشكل منتظم من قبل االلة العسكرية اإلسرائيلية.
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إن وعد بلفور ليس مناسبة لالحتفال ،خاصة في الوقت الذي ال يزال فيه أحد الطرفين يتعرض للظلم
ويعانيه بسبب هذا الوعد .فقد أدى إنشاء وطن ألشخاص آخرين إلى تشريد شعب آخر واستمرار

تعرضه لالضطهاد وال يمكن المقارنة بين المحتل والشعب القابع تحت االحتالل ،ويتوجب معالجة
هذا الخلل الذي تتحمل فيه بريطانيا قد اًر كبي اًر من المسؤولية ،ويجب أن تقام االحتفاالت في اليوم
الذي يحظى فيه جميع من على هذه األرض بالحرية والكرامة والمساواة.

إن القيام بالتوقيع على وعد بلفور هو فعل حصل في الماضي – وهو أمر ال يمكن تغييره  -ولكنه
أمر يجب تصحيحه وهذا يتطلب التواضع والشجاعة ،ويتطلب تقبل الماضي ،واالعتراف باألخطاء

واتخاذ خطوات ملموسة لتصحيح تلك األخطاء .وانني في هذا السياق أحيي شجاعة الشعب
البريطاني الذي يدعو حكومته إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات :فقد صوت  274نائباً برلمانياً لصالح
االعتراف بدولة فلسطين ،وطالب اآلالف من البريطانيين حكومتهم باالعتذار عن وعد بلفور،

وخرجت العديد من مجموعات التضامن والمجتمع المدني إلى الشوارع نصرة لحقوق شعبنا بال كلل
أو ملل.

وعلى الرغم من الويالت التي عانينا منها في القرن الماضي ،ال يزال أبناء الشعب الفلسطيني

صامدين ،فنحن شعب فخور بتراثه الغني وحضاراته القديمة وبكون فلسطين مهد األديان السماوية

مر السنين مع الوقائع من حولنا – والتي سببتها سلسلة من األحداث التي
الثالث .وقد تكيفنا على َ
بدأت في عام  -1917وقدمنا تنازالت مؤلمة وكبيرة من أجل السالم ،بدءاً بقبول قيام دولة فلسطينية
على  %22فقط من وطننا التاريخي ،واالعتراف بدولة إسرائيل دون الحصول على أي اعتراف مماثل
حتى يومنا هذا .وتبنينا حل الدولتين على مدى السنوات الثالثين الماضية ،والذي بات تحقيقه

مستحيالً مع مرور الوقت .فطالما استمرت إسرائيل بالتمتع بالحصانة والمكافآت التي يمنحها إياها

المجتمع الدولي بدالً من مساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة لمبادئ القانون الدولي ،فلن يشكل ذلك
حاف اًز لها إلنهاء احتاللها ،وهذه الرؤية هي رؤية قصيرة النظر حتماً.

يجب على إسرائيل وأصدقاء إسرائيل أن يدركوا جيداً أن حل الدولتين قد ينتهي تماماً ،إال أن الشعب
الفلسطيني باق هنا ،وسيواصل سعيه من أجل استرداد حريته ،سواء كان ذلك من خالل حل الدولتين
أو من خالل النضال من أجل الحصول على حقوق متساوية لكل من يعيش في فلسطين التاريخية.

لقد آن األوان للحكومة البريطانية بالقيام بدورها المنوط بها ،فاتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى

إنهاء االحتالل على أساس القانون الدولي والق اررات الدولية ،بما في ذلك قرار مجلس األمن األخير
رقم  ،2334واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،من شأنها أن

تدفع نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ،وان رفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني
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واالنتصاف لحقوقه المشروعة سيساهم بال شك في تحقيق سالم عادل ودائم في الشرق األوسط -
من أجل الفلسطينيين واإلسرائيليين وباقي دول المنطقة على حد سواء. .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/1 ،

 .77وعد بلفور ونجاح المصالحة
د .فايز أبو شمالة
كان وعد بلفور سيظل حب اًر على ورق ،لو لم تعتمد السياسة البريطانية سياسة فرق تسد ،فالعدو

يعرف أن التفرقة هي أقصر الطرق لحسم المعركة ،لذلك فإن أول واجباتنا الوطنية هو الحرص على

الوحدة الوطنية الفلسطينية كأقصر الطرق لتصفية أطماع األعداء بأرضنا العربية.

وعلى طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية للرد على وعد بلفور ،فإن الواجب يقضي بأن يصير التعامل
مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والشتات على أنه شعب واحد ،له مصالحه المشتركة،
وله عدوه المشترك ،والقاسم المشترك للشعب الفلسطيني هو االنتماء لهذا الوطن ،وليس االنتماء لهذا

التنظيم أو ذاك الحزب ،وبالتالي فإن الوظيفة الحكومية يجب أن تكون من حق كل أبناء الشعب
وليس من حق أبناء هذا التنظيم ،وضمن هذا المنطق ،فإن مهمة الشرطة الفلسطينية هي خدمة كل

أبناء الشعب الفلسطيني دون تميز ،وهي تمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني دون انتماء حزبي ،ولعل

هذه المقدمة تشكل منطلق حديثي الناقد لتصريحات اللواء حازم عطا هللا مدير عام الشرطة
الفلسطينية إلحدى الفضائيات العبرية حين قال:

الشرطة التي ستقف على الحواجز في قطاع غزة هي شرطتنا ،شرطتنا نحن ،هذه الشرطة شرطتنا!!!

وهذا حديث مستغرب من أي فلسطيني ال يشغل موقعاً قيادياً ،فكيف لو كان حديثاً موثقاً لمدير عام
الشرطة؟ إذ كيف تكون تلك الشرطة التي عملت في رام هللا شرطة فلسطينية ،بينما الشرطة التي

عملت في غزة لسنوات ليست شرطة فلسطينية؟

لقد خدم رجال الشرطة في غزة أكثر من عشر سنوات بإخالص وأمانة ،ووفاء وعطاء ،وبال راتب،

وبال ميزانيات ترفيهية ،وبال خدمات استثنائية ،وبال نثريات ،لقد حاربوا الجريمة ،وأبدعوا في معالجة
القضايا اليومية ،وقضوا على الفساد ،وفرضوا سيادة القانون ،فكيف يصير النظر إلى هؤالء الشرطة

على أنهم ليسوا من شرطتنا؟ فهل هم من شرطة الب ارزيل أو إثيوبيا؟

التفرقة والتمايز أكثر ما يخشاه شعبنا الفلسطيني ،ألن بلفور بوعده اعتمد هذه السياسة ،ونجح في
السيطرة من خالل سياسة فرق تسد .سياسة فرق تسد تستفز شعبنا ،الذي يخشى من الذي يفرق اليوم

بين رجل الشرطة هذا ورجل الشرطة ذاك ،أن يفرق غداً بين المواطن هذا والمواطن ذاك ،وهذا ليس
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من أخالق الشرطة بشكل عام ،وليس من واجباتها الوظيفية التي تفرض عليها أن تكون على الحياد،
وأال تكون منتمية ألي حزب ،وأن تنظر للمجتمع من زاوية تطبيق القانون فقط ،ال من زاوية هذا

المواطن لنا وهذا المواطن علينا.

الوطن فلسطين للجميع ،والعيش على هذا التراب من حق الجميع ،وكذلك الوظائف والمناصب العليا

هي حق للجميع ،تماماً مثل التضحية بالنفس والولد ،فهي واجب على الجميع ،وكل استثناء أو تمايز
مرفوض ،وسيضر بمن يمارسه ،فالشعب الفلسطيني يدرك خطورة المرحلة ،ويراقب كل تصرف

للمسؤولين ،ويخزن في الذاكرة مثل الجمل؛ الذي يصبر على الجوع والعطش ،ولكنه ال يصبر على

الظلم والقهر.

فلسطين أون الين2017/11/1 ،

 .78الوجوه األخرى لتفجير خان يونس
د .أحمد جميل عزم

أن حادث تفجير النفق تحت حدود غزة مع األراضي المحتلة العام  ،1948في شرق
يمكن االستنتاج ّ
منطقة خان يونس ،يوم االثنين الفائت ،لم يكن مرتبطاً بمخطط إسرائيلي يتعلق بالمصالحة
الفلسطينية ،بل سياسة مستمرة ضد المقاومة ،ولكن مبادرة "الجهاد اإلسالمي" للنفق ،تفتح ملف :من

يملك قرار الحرب؟ ولماذا يقدم فلسطينيو الداخل خصوصاً كل التضحيات؟ ولماذا ال يوجد وسائل

أن هناك غيابا للتفكير االستراتيجي فلسطينياً.
عمل رادعة لإلسرائيليين ،بحجة المصالحة .واإلجابة ّ
قرار الحرب :بحسب تصريحات القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش ،كان النفق (الذي يعتقد

ّأنه األول من نوعه وتمتلكه الجهاد اإلسالمي) تمهيداً لعملية لتحرير األسرى (في إشارة إلى التفكير
بعملية خطف جنود) ،ووعد البطش بنفق آخر .وهنا ُيطرح أكثر من سؤال أولها ،إذا كانت "حماس"
و"فتح" قد اتفقتا فعالً ،نظرّياً على األقل ،أال يقوم أحدهما (المقصود طبعاً حماس) ،بقرار أو عمل

فإن ما لم يجر وضعه
يؤدي إلى حرب ،دون اتفاق وطني ،مقابل طلب أال ينفرد أحد بق اررات السلمّ ،
"يفجرون" الوضع وكل المخططات .والحل طرح
في الحسبانّ ،
أن فصيال صغيرا ،وحتى أفرادا ،قد ّ
برنامج عمل وطني ُيجمع عليه الجميع ،ويصبح الخروج عنه خروجا عن الصف الوطني ،ولينجح
هذا يجب أن يكون الجميع شركاء.
لماذا فلسطينيو الداخل :ما هو غير مفهوم من تصريحات البطش ،وكثير من القيادات ،التي ال شك

في إخالصها وصدقها ،دون أن يعني هذا أن كل ما يقولونه حكيم وصائب ،لماذا يجب خوض

المعركة في الساحة التي يحقق اإلسرائيليون فيها التفوق الهائل؟ ومن الذي و ّكل هذه القيادات ،أن
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تضع ماليين من أبناء الشعب الفلسطيني ،وبغياب إجماع الفصائل الكبرى ،في مهب مواجهة
دموية ،تؤدي لمقتل اآلالف؟ ولماذا ال توجد آليات عمل وأدوات أخرى ،واستنهاض لكل الطاقات

والوسائل الفلسطينية؟ وعلى سبيل المثال كانت القيادات العسكرية وغالبية التخطيط ،في الخارج حتى
ثمانينيات القرن الفائت ،وذلك في فهم لصعوبة تكوين عمل نظامي وحتى ثوري عنيف متكامل من

عدة حينها .ولألسف يجب االنتباه أن العمل العسكري
الداخل .طبعاً هذا ال يعني ّأنه لم تقع أخطاء ّ
يعبئ شرائح
المحدود (بعدد من يشاركون فيه) هو بديل أحياناً عن العجز في العمل الجماهيري الذي ّ
شعبياً.
واسعة
ّ

المصالحة ال تكفي :كانت األولوية التي برزت من تصريحات قادة حركتي "حماس" و"فتح" على
السواء ،بعد العملية اإلسرائيلية ،وكذلك الموقف المصري ،بل واإلسرائيلي ،هو أال ترد "الجهاد" على

القصف ،فيحدث مواجهة على غرار تلك التي حدثت العام  ،2014بعد قتل اإلسرائيليين لسبعة

عناصر من حركة "حماس" أثناء قصف نفق للحركة ،ما أدى للحرب غير المتكافئة التي اشتعلت 51

يوماً .ولكن السؤال الذي لم ُيجب عنه أحدّ ،أنه حتى لو تم االمتناع عن الذهاب للمواجهة المفتوحة
في سبيل المصالحة (على مذبحها) ،فمن وكيف سيتم ردع وحساب اإلسرائيليين؟ هذا ما تريده القيادة
اإلسرائيلية :القيام بضرباتها دون رد ،بحجة الوحدة الوطنية وعدم االنجرار للمواجهة.

قدم نيابة عن الشعب
الحل :ما يحتاج إليه الفلسطينيون ،وخصوصاً قيادات قطاع غزة الذي ّ
الفلسطيني ،في السنوات الفائتة ،الكثير جداً من المعاناة والتضحيات ،منها ما هو مبرر ومنها ما
أن تقرر وجهة الشعب
ليس كذلك ،أن يفكروا بما يلي ،أوال ،ال يحق لقيادات "فتح" و"حماس" منفردة ّ
الفلسطيني ،وال بد من حوار وطني عام .كما ال يحق لفصيل أو مجموعة أن تقوم بما يجعل ماليين

أن األدوات التي استخدمت في
الفلسطينيين عرضة لموقف لم يشاركوا فيه ولم يتفقوا عليه .وثانياًّ ،
مقدس دائم ،فلكل مرحلة أدواتها .ثالثا،
مرحلة ما ،بنجاح أو بدون نجاح ،ال يجدر أن تتحول لشيء ّ
ال بد من تصور استراتيجي يتفَق عليه وطنياً عبر مجلس وطني جامع ممثِل ،ليكون فيه قواعد عمل
أساسية يلتزم بها الغالبية ،ويحق لمن شاء معارضتها وابداء رأي آخر فيها ،ولكن ال يحق له الخروج
عنها ٍ
بفعل ما ،وليتم توزيع العبء واستنهاض الطاقات لكل الفئات والمناطق ،كل بحسب ما يتطلب
ويسمح وضعها.
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 .79تريد تيري از ماي أن "يعتز" البريطانيون بإعالن بلفور .ما الذي يعتزون به بالضبط؟
روبرت فيسك
أسس بلفور سياسة الدعم البريطاني إلسرائيل ،والتي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا ،على حساب

الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل في الضفة الغربية والخمسة ماليين الجئ فلسطيني الذين
يعيشون إلى حد كبير في براثن الفقر في أنحاء الشرق األوسط ،بما في ذلك غزة الخاضعة للحصار

اإلسرائيلي .بالتأكيد يجب علينا أن نعتذر.

* * *

قالت لنا تيري از ماي إن بريطانيا ستحتفل "باعتزاز" بمرور قرن على إعالن بلفور هذا الصيف .وكان

ذلك متوقعاً .فرئيسة وزراء بريطانيا التي تتزلف األوتوقراطيين الذين يقطعون الرؤوس من العرب
على أمل بيعهم المزيد من الصواريخ -ثم تضع يدها في يد الرئيس الجديد المجنون المعادي

للمسلمين في الواليات المتحدة -ينبغي لها ،كما أعتقد ،أن تشعر "باالعتزاز" بالوثيقة األكثر كذباً
وخداعاً ونفاقاً في التاريخ البريطاني الحديث.

كامرأة وضعت نصب عينيها مناهضة المهاجرين ،كان من الحتمي أيضاً أن تعبر ماي عن أكثر

خصائصها وضوحاً من حيث قابليتها للشراء من قبل الغرباء -للعرب األثرياء ،والرئيس األميركي
الذي ربما ينتج غرامه المؤقت لبريطانيا اتفاقية تجارية منقذة للحياة لما بعد "بريكست" .وكان أمام

جمهور من جماعات الضغط البريطانية لصالح إسرائيل حيث عبرت ماي قبل بضعة أشهر عن

"اعتزازها" بإعالن بعمر قرن من الزمان ،والذي أسفر عن إنتاج الماليين من الالجئين .ولكن
مضمون وثيقة العام  1917التي وعدت بالدعم البريطاني إلقامة وطن لليهود في فلسطين -وانما التي
ستؤدي في نهاية المطاف إلى خلق مشكلة الالجئين بالذات -الالجئين الذين يشكلون هدفاً لسياسات

ماي المناهضة للمهاجرين نفسها -هو شيء جائر جملة وتفصيالً.

كذبة إعالن بلفور الجوهرية –حيث بينما تدعم بريطانيا إقامة وطن يهودي ،فإنها ال تفعل أي شيء
إزاء "الذي قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين" -تقابلها اليوم

االستجابة غير الشريفة بالمقدار نفسه لسلف بلفور البائس ،وزير الخارجية البريطاني الحالي .وقد
كتب بوريس جونسون بدقة تامة قبل سنتين أن إعالن بلفور كان وثيقة "غرائبية" ،و"غير متساوقة

بطريقة مأساوية" ،و"قطعة رائعة من خلل السياسة الخارجية" .لكن عمدة لندن صائد األرباح والمال،

اكتشف في زيارة الحقة إلى إسرائيل أن إعالن بلفور كان "شيئاً عظيماً" ،والذي "عكس اتجاهاً عظيماً
للتاريخ" .وال شك في أننا سنسمع المزيد من الهراء نفسه من بوريس جونسون كل الوقت.
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على الرغم من أن اإلعالن نفسه خضع للتحليل ،والتجريد من بعده المعادي للسامية ،وجعله
رومانسياً ،وفك تشفيره ،وشجبه ،ولعنه وعشقه على مدى  100عام ،فإن الحيلة المتضمنة فيه سهلة
التعقب :لقد بذل بلفور وعدين متعارضين بشكل أساسي -بحيث سيتم النكث بأحدهما ،الموجه إلى
العرب (أي "المجتمعات غير اليهودية") .واآلن ،يهدد أحفاد هؤالء الضحايا ،الفلسطينيون العرب،

بمقاضاة بريطانيا على إصدار هذه الورقة الخبيثة ،في رد يائس وصبياني على التاريخ .وربما
يقاضي التشيك على حد سواء البريطانيين على اتفاق شامبرلين في ميونخ ،الذي سمح لهتلر بتدمير

بلدهم .كما يريد الفلسطينيون أيضاً اعتذا اًر -بما أن البريطانيين وجدوا االعتذارات دائماً أرخص كلفة
من المحاكم القانونية .وقد أصبح البريطانيون معتادين على تقديم االعتذارات -عن اإلمبراطورية

البريطانية؛ وعن تجارة العبيد؛ وعن المجاعة األيرلندية .واذن ،لماذا ليس عن بلفور؟ نعم ،لكن تري از
ماي تحتاج اإلسرائيليين أكثر بكثير مما تحتاج الفلسطينيين.

بطبيعة الحال ،كان إعالن بلفور في العام  1917محاولة لتجنب الكارثة التي وقعت في الحرب
العالمية األولى عن طريق تشجيع يهود روسيا وأميركا على دعم الحلفاء ضد ألمانيا .وقد أراد بلفور

تجنب الهزيمة ،تماماً كما أراد تشامبرلين أن يتجنب الحرب الحقاً .ولكن اتفاق ميونخ -وهذه هي

الفكرةُ -حل بتدمير هتلر .وفي المقابل ،أسس بلفور سياسة للدعم البريطاني إلسرائيل ،ما تزال
متواصلة حتى يومنا هذا ،على حساب الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل في الضفة الغربية ،ونحو
خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون إلى حد كبير في براثن الفقر في مختلف مناطق الشرق

األوسط ،بمن فيهم أهل غزة التي تحاصرها إسرائيل.

هذه ثيمة الرواية المئوية التي ربما تكون األكثر درامية إلعالن بلفور ،والتي يرويها ديفيد كرونين هذا

الصيف (في كتابه المعنون "ظل بلفور :قرن من الدعم البريطاني للصهيونية واسرائيل") .وكرونين
صحفي ومؤلف إيرلندي يعيش في بروكسل ،والذي ميزه تحقيقه السابق في دعم االتحاد األوروبي
الجبان للجيش اإلسرائيلي عن عمل الكتاب األكثر عاطفية (وبالتالي األقل دقة) .وال يخصص

كرونين وقتاً في كتابه لمنكري الهولوكوست أو المعادين للسامية .وفي حين أنه ينفي مباشرة الفكرة
الحمقاء القائلة إن المفتي العام الفلسطيني ،الحاج أمين الحسيني ،هو الذي ألهم هتلر بمحرقة يهود

أوروبا ،فإنه ال يتفادى ذكر تحالف الحاج أمين مع هتلر .وربما ال يكون خلق إسرائيل في مرحلة ما

بعد الحرب كدولة قومية ،كما الحظ أحد المؤرخين اإلسرائيليين ،شيئاً عادالً -لكنه كان قانونياً.

وتوجد إسرائيل فعلياً بشكل قانوني ضمن حدود تعترف بها بقية العالم.

هنا بالتحديد تكمن األزمة الراهنة التي تواجهنا جميعاً :إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الشائنة
تقوم بتسريع عملية االستعمار الجماعي لألراضي العربية في منطقة ليست جزءاً من إسرائيل ،وعلى

التاريخ :الخميس 2017/11/2

العدد4451 :

ص

52

ممتلكات مسوقة من أصحابها العرب .وهؤالء المالكون هم أحفاد "المجتمعات غير اليهودية" التي
يجب أن ال "تُنتقص" حقوقها ،وفقاً لبلفور ،بـ"إقامة وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين .لكن
انتقاص بلفور نفسه لهذه الحقوق كان واضحاً تماماً .سوف يحصل اليهود على "وطن قومي" -أي

دولة -في فلسطين ،في حين كان العرب ،وفقاً إلعالنه ،مجرد "مجتمعات" .وكما كتب بلفور لخلفه
كورزون بعد سنتين الحقاً ،فإن "الصهيونية ...هي ...ذات وارد أكثر عمقاً بكثير من رغبات
وانحيازات الـ  700,000عربي الذين يقطنون اآلن في تلك األرض القديمة".

مع ذلك ،يكشف كتاب كرونين الموجز كيف أننا تواطأنا في تلك العنصرية كل الوقت منذ ذلك
الحين وحتى اآلن .ويعرض للقمع الجماعي الذي تعرض له العرب في الثالثينيات -بما في ذلك

اإلعدامات التي نفذها الجيش البريطاني في حقهم خارج نطاق القانون -عندما خشي العرب ،ولسبب

وجيه ،أن يتم طردهم من أراضيهم في نهاية المطاف على يد المهاجرين اليهود .وكما كتب أرثر

واوتشوب ،المفوض السامي لفلسطين ،فإن "الموضوع الذي يمأل عقول كل العرب اليوم هو...
بعن ٍت في فلسطين ،بينما يكون اليهود
الخوف من أن يصبحوا في زمن قادم عرقاً خاضعاً يعيش َ
لكم كانوا مصيبين!
مهيمنين في كل مجال ،في األرض ،والتجارة والحياة السياسية"َ .
وحتى قبل انسحاب بريطانيا من فلسطين ،كان أتلي وزمالؤه في مجلس الوزراء البريطاني يناقشون

خطة سوف تعني "التطهير العرقي" لعشرات اآلالف من الفلسطينيين من أراضيهم .وفي العام ،1944

تحدث بيان لحزب العمل البريطاني على هذا النحو عن الهجرة اليهودية" :دعوا العرب ُيشجَّعون على
الخروج بينما ينتقل اليهود إلى الداخل" .وبحلول العام  ،1948كان حزب العمل ،الذي هو اآلن في
الحكم ،يعلن أنه ليس لديه الطاقة لوقف تدفق النقود من لندن إلى الجماعات اليهودية التي ستنجز،

في غضون عام ،عملية "التطهير العرقي" الخاصة بها ،وهو مصطلح أصبح قيد االستعمال الشائع

لوصف تلك الفترة منذ قام المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابي (الذي يعيش اآلن ،على نحو متوقع ،منفياً
من أرضه) بتضمينه في عنوان عمله األكثر شهرة.

تم ارتكاب المذبحة في حق مئات المدنيين الفلسطينيين في دير ياسين بينما كانت اآلالف من القوات

ويظهر تحقيق كرونين في ملفات "المكتب االستعماري" أن
البريطانية ما تزال موجودة في ذلك البلدُ .
الجيش البريطاني كذب إزاء عملية "التطهير العرقي" لحيفا ،حيث لم يقدم الجيش أي حماية للعرب،
وهي سياسة استخدمت بعد ذلك في كل أنحاء فلسطين ،باستثناء حالة الميجور ديريك كوبر وجنوده،

الذي جلب له دفاعه عن المدنيين العرب في يافا وساماً عسكرياً (ولو أن ديفيد كرونين ال يذكر
ذلك) .وكوبر ،الذي حدث أن التقيت به وعرفته بينما كان يعتني بالجرحى الفلسطينيين في بيروت

في العام  ،1982لم يسامح حكومته أبداً على عدم نزاهتها في نهاية حقبة انتدابها في فلسطين.
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مع ذلك ،تكمن أهمية كتاب كرونين في أبحاثه األخرى حول دعم بريطانيا إلسرائيل ،وامدادها
المستمر إلسرائيل باألسلحة ،وتواطئها مع اإلسرائيليين في أزمة قناة السويس في العام - 1956التي

قامت القوات اإلسرائيلية خاللها بذبح  275مدني فلسطيني في مخيم خان يونس في غزة ،وفق تقرير
لألمم المتحدة ،والذين كان  140منهم الجئين من نكبة العام  .1948وكما الحظ مسؤول عسكري

أميركي في ذلك الوقت ،فإن الكثيرين من موظفي األمم المتحدة الفلسطينيين ُ"يعتقد أنهم أعدموا على
يد اإلسرائيليين" .وتم التغاضي عن تصدير بريطانيا الالحق للغواصات ومئات دبابات سنتوريون
إلسرائيل باألعذار الخبيثة نفسها التي استخدمتها الحكومات البريطانية منذ ذلك الحين وحتى اآلن

لبيع ما تعادل قيمته ترليونات الدوالرات من األسلحة لإلسرائيليين والعرب على حد سواء :االدعاء
بأن البريطانيين لم يقوموا بتسليحهم ،وانما فعل ذلك آخرون.

وفي المقابل ،في العام  ،1972زعم هارولد ويلسون إنه "من غير الواقعي مطلقاً" الدعوة إلى انسحاب
إسرائيلي من األراضي التي احتلت في العام  ،1967مضيفاً أن "رد الفعل اإلسرائيلي طبيعي ومناسب
في رفض القبول بالفلسطينيين كأمة" .وعندما طالب الفلسطينيون أول األمر بحل قائم على مبدأ
الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين ،شجب مطلبهم الدبلوماسي البريطاني (أنتوني بارسونز) الذي

قال إن "دولة علمانية متعددة القوميات" سوف تكون "غير متوافقة مطلقاً مع موقفنا تجاه إسرائيل".
وهي كذلك حقاً .وعندما عارضت منظمة التحرير الفلسطينية صراع بريطانيا في جزر فوكالند،

حذرت و ازرة الخارجية البريطانيين الفلسطينيين بشدة ،وقالت إن الصراع شأن "بعيد كل البعد" عن

"اهتماماتهم المشروعة" ،كما الحظت الو ازرة -ولو أنها اختارت أن ال تكشف حقيقة أن طائرات

سكايهوك التي استخدمها سالح الجو األرجنتيني ،والتي زودته بها إسرائيل قد استُخدمت لمهاجمة
قوات المملكة المتحدة ،وأن اإلمدادات العسكرية اإلسرائيلية لألرجنتين تواصلت خالل الحرب.
بعد سنة الحقاً ،قامت مارغريت تاتشر ،وفقاً لمذكرة من دوغالس هورد ،بإضافة "العمل المسلح ضد

األهداف العسكرية لقوة االحتالل" كتعريف للـ"إرهاب" .وهكذا ،ال يستطيع الفلسطينيون حتى مقاومة
محتليهم المباشرين من دون أن يكونوا مجرمين.

في زيارة رسمية إلى إسرائيل في العام  ،1986قالت تاتشر إنها تعتبر مناقشة موضوع القدس
"سياسات داخلية" .وفي العام  ،2001وافقت حكومة توني بلير على  90رخصة تصدير أسلحة إلى

إسرائيل ،خاصبة باألسلحة "الدفاعية" -بما في ذلك التوربيدات ،والعربات المدرعة ،والقذائف

والصواريخ .وثمة ما هو أكثر من هذا بكثير في كتاب كرونين ،بما في ذلك فترة خدمة بلير العبثية

والمشينة كمبعوث "سالم" إلى الشرق األوسط؛ وتعاقدات التبادالت التجارية المتنامية بين الشركات
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البريطانية ومزودي األسلحة اإلسرائيليين -إلى حد أن األمر انتهى بالجيش البريطاني وهو ينشر
مسيرة إسرائيلية في أجواء أفغانستان والعراق.
طائرات َّ

خارج االتحاد األوروبي ،سوف تحتفظ بريطانيا تيري از ماي بعالقاتها الوثيقة مع إسرائيل كأولوية؛ ومن
هنا جاءت رغبة ماي المعلنة بداية العام في توقيع اتفاقية ثنائية للتجارة مع إسرائيل .وتصادف

توقيت ذلك مع هجوم إسرائيل على غزة ،ومع تصويت الكنيست على مصادرة -أي سرقة -المزيد

من أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

منذ اليوم الذي قال فيه هيربرت صامويل ،نائب زعيم الحزب الليبرالي ،والمفوض (اليهودي) السامي

السابق في فلسطين ،في مجلس العموم في العام  1930إن العرب "يهاجرون بسهولة" ،يبدو أن
بريطانيا تابعت بكل إخالص سياسات بلفور .وقد تم اقتالع  750,000فلسطيني من أراضيهم خالل

المهجرين في المخيمات .وهناك
نكبتهم ،كما يكتب كرونين .وسوف تنشأ أجيال من الفلسطينيين
ّ
اليوم نحو خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجل .وكانت بريطانيا هي القابلة التي ُولد على يديها هذا

التشريد الهائل .واآلن ،سوف تحثنا تيري از ماي مجدداً على تذكر إعالن بلفور "باعتزاز".

(اإلندبندنت) 2017/3/2

الغد ،عمان2017/11/2 ،
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